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Viešojo intereso veidai:
socialinė, teisinė ir ekonominė problematika

Viešasis interesas – niekur aiškiai neapibrėžta kategorija – tampa vis labiau naudoja-
mu argumentu politinėse diskusijose, įrankiu teisėms ginti ar sprendimams pagrįsti. Vis 
aktyvesnės tampa interesų grupės, pasisakančios už vieną ar kitą gėrybę ar vertybę kaip 
visiems naudingą. Be to, individualūs asmenys linksta naudoti viešojo intereso institutą 
privačiuose ginčuose. Viešojo intereso gynimo mechanizmas įsijungia ir valstybės insti-
tucijoms netinkamai įgyvendinant joms priskirtas funkcijas. Šio instituto neapibrėžtu-
mas yra pirmasis veiksnys, kodėl praktiškai daugumoje civilinių, administracinių santy-
kių ar baudžiamųjų veiklų gali būti remiamasi viešuoju interesu.

Identifikuoti viešąjį interesą, jį atskirti nuo privataus intereso ar ribotos žmonių gru-
pės interesų, sudėtinga dėl viešojo intereso pločio. Tai ne tik teisinė, bet ir ekonominė, 
socialinė kategorija. Tačiau nėra išsamesnių darbų ir diskusijų, apjungiančių skirtingus 
viešojo intereso sampratos aspektus ir bandančių pateikti integruotą požiūrį į sampratos 
problematiką ir jos taikymo pasekmes.

Šio leidinio tikslas yra parodyti su viešuoju interesu, jo samprata ir gynimu susijusias 
problemas – ekonominėje politikoje, individo pasirinkimuose, institucijų vaidmenyje. 
Leidinys parengtas pasitelkiant skirtingų autorių įžvalgas, analizuojant viešąjį interesą 
per teisinę, ekonominę ir socialinę prizmes. Taip pat problematika atskleidžiama per 
žurnalistinį tyrimą interviu forma. 

Pirmojoje leidinio dalyje E. Klimas nagrinėja teismų praktiką, skirtingų teismų vie-
šojo intereso aiškinimą bei atskleidžia viešojo intereso gynimo pagrįstumą ir gynimo 
problematiką. A. Brazdeikis, Ž. Surgailis aptaria viešojo intereso gynimą administraci-
nių teismų praktikoje, o R. Šimašius dalinasi savo įžvalgomis apie skirtumus tarp to, 
kas valstybėje vieša ir privatu, apie vykstantį valstybės ir nuosavybės priešinimą. To-
liau – M. N. Rothbardo laiko patikrinti tekstai atskleis nuosavybės reikšmę, jos svarbą 
ekonominei veiklai ir įtrauks į diskusiją apie tai, kad nuosavybės atskaitos taškas negali 
būti įstatymo leidėjo sugalvotos taisyklės. Apie viešojo intereso kaip įstatymo leidėjo ar 
teismų pripažįstamą pagrindą riboti nuosavybės teises rašo R. Griguolaitė. Trečiojoje 
dalyje A. Mackonis bei A. Degutis bandys atsakyti į klausimą, ar įmanoma, kad interesas 
būtų tikrai visuotinas bei ieškos, kaip užtikrinti skirtingų vertybių pusiausvyrą.  

Leidinio objektas yra viešojo intereso samprata ir iš jo gynimo kylančios pasekmės 
ekonominėje individo veikloje.

Leidinio iniciatoriai ir autoriai tikisi, kad šis projektas padės suprasti viešąjį interesą 
ne tik kaip teisių gynimo priemonę, bet ir veiksnį, darantį įtaką ekonominei veiklai, so-
cialiniam būviui.

Pagarbiai
Žilvinas Šilėnas
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TAar viešojo intereso gynimas ir nuosavybės teisių 
apsauga gali harmoningai derėti? 

Dr. evaldas klimas
Įvadas

Per 2011 metus vien prokurorai, vykdydami viešojo intereso gynimo funkciją, teis-
mams pateikė net 690 ieškinių, pareiškimų ar prašymų, kurių bendra suma siekia 52 938 
005 litus1. Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą prokuroras nėra vienintelis subjektas, 
turintis teisę kreiptis į teismą siekdamas apginti viešąjį interesą, tad tokių kreipimųsi 
skaičius yra žymiai didesnis. Atsižvelgiant į gana nemažą kreipimųsi dėl viešojo intereso 
gynimo skaičių, visuomenėje vis dažniau pasigirsta diskusijų, ar visais atvejais viešasis 
interesas yra ginamas pagrįstai, kas apskritai yra tas viešasis interesas, ar pasitelkiant šį 
institutą nėra ginami pavienių privačių asmenų interesai ir ar ginant viešąjį interesą nėra 
pažeidžiamos kitų asmenų nuosavybės teisės? 

Viena iš pagrindinių problemų viešojo intereso gynimo srityje yra susijusi su nuo-
savybės teisių apsauga. ji pasireiškia tuo, kad nuosavybės teisės neretai ribojamos pasi-
telkiant būtent viešojo intereso institutą. To tarpu net pati viešojo intereso sąvoka nėra 
iki galo aiški. Atsižvelgiant į tai, būtina sistemiškai pažvelgti į galiojančius teisės aktus, 
teismų praktiką ir mokslinę literatūrą ir išanalizuoti viešojo intereso gynimo ypatumus 
ir problematiką Lietuvoje, nustatyti, ar viešojo intereso gynimu nėra pažeidžiamos teisės 
į nuosavybę. Pagrindinis uždavinys – išanalizuoti, ar viešojo intereso gynimu nėra pažei-
džiama nuosavybės teisės apsauga. 

Praktikoje daugiausia problemų kyla tais atvejais, kai viešasis interesas yra ginamas 
tokiose srityse kaip teritorijų planavimas, statybos, planuojama veikla ir plėtra, kiek tai 
yra susiję su  teisėmis į nuosavybę. Atsižvelgiant į tai, atliekant nuosavybės teisių apsau-
gos ir viešojo intereso gynimo analizę, pasitelkti dokumentų analizės, lyginamasis, lin-
gvistinis bei loginis metodai. Dokumentų analizės metodas taikytas tiriant teisės aktus, 
teismų praktiką ir mokslinę literatūrą. Lyginamuoju metodu remtasi vertinant Lietuvos 
Respublikoje įtvirtintą reglamentavimą bei teismų praktiką ir Europos Žmogaus Teisių 
Teismo (toliau – EŽTT) pateiktus išaiškinimus nagrinėjama tema. Lingvistinis meto-
das naudotas siekiant atskleisti sąvokų reikšmes. Loginiu metodu remtasi apibendrinant 
analizuotą medžiagą bei pateikiant išvadas.

1. Nuosavybė ir jos apsauga – prigimtinė žmogaus teisė
Nuosavybės apsaugą visų pirma garantuoja tarptautinės teisės aktai, pavyzdžiui, Eu-

ropos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija2 (toliau – EŽTK), Vi-
suotinė žmogaus teisių deklaracija3. 
1 Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros pažyma apie prokurorų veiklą ginant viešąjį interesą per 2011 m. 

[interaktyvus]. [Žiūrėta 2012 m. liepos 5 d.]. Prieiga per internetą:< http://www.prokuraturos.lt>.
2 Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, iš dalies pakeista protokolu Nr. 11, su papildo-

mais protokolais Nr. 1, Nr. 4, Nr. 6 ir Nr. 7 (Valstybės žinios, 2000, Nr. 96).
3 Visuotinė žmogaus teisių deklaracija (Valstybės žinios, 2006, Nr. 68-2497).
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Konstitucija) 23 straipsnyje, kur nurodoma, kad nuosavybė neliečiama; nuosavybės teises 
saugo įstatymai. Be to, Konstitucijos 18 straipsnis nustato, kad žmogaus teisės ir laisvės 
yra prigimtinės. Pasak buvusių Konstitucinio Teismo teisėjų Z. Namavičiaus ir S. Stačio-
ko, tokia nuostata reiškia, kad kiekvienas žmogus turi turėti teises į tokias vertybes kaip, 
inter alia, nuosavybė, be kurių asmens normalus gyvenimas negalėtų būti įsivaizduojamas. 
Visgi tai nereiškia, kad negali būti nustatytos šių prigimtinių teisių ribos5. Šiai nuostatai 
pritaria ir Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – Konstitucinis Teismas), 
kuris yra išaiškinęs, kad nuosavybės neliečiamumo principas neturi būti traktuojamas kaip 
absoliutus, ir nei Konstitucija, nei galiojanti kitų įstatymų sistema, nei visuotinai pripažin-
tos tarptautinės teisės normos nepaneigia galimybės įstatymais nustatytomis sąlygomis ir 
tvarka nusavinti turtą arba apriboti jo valdymą, naudojimą ar disponavimą juo. Kaip vie-
nas iš galimų nuosavybės teisės ribojimo pagrindų Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje 
įvardijamas ir visuomenei būtinas, arba viešasis, interesas6. 

Galimybė apriboti nuosavybės teises yra tiesiogiai įtvirtinta Konstitucijos 23 straips-
nio 3 dalyje, taip pat EŽTK 1 papildomo protokolo 1 straipsnyje. Pagal minėtą Konsti-
tucijos nuostatą, nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės 
poreikiams ir teisingai atlyginama. Nuosavybės paėmimo visuomenės poreikiams pa-
grindus bei tvarką gana detaliai reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas7 
(toliau – CK), Lietuvos Respublikos žemės įstatymas8 ir kiti teisės aktai9.  

Kalbant apie galimybę riboti nuosavybės teises remiantis viešuoju interesu reikėtų 
pabrėžti, kad pagal Konstituciją viešojo intereso buvimas gali būti pagrindas apriboti 
asmens teisę į nuosavybę ne bet kada, o tik tuo atveju, kai dėl turto pobūdžio ir/arba 
dėl kitų svarbių priežasčių neapribojus teisės į nuosavybę nebūtų įmanoma apsaugoti 
Konstitucijoje įtvirtintų vertybių, būtų pakenkta viešajam interesui10. Negana to, teisės 
literatūroje pripažįstama, kad pats viešasis interesas yra vienas iš visuotinai pripažintų 
individo autonomijos ribojimo pagrindų11, o viešojo intereso apsauga ir gynimas yra 
susiję su asmens teisių ir laisvių ribojimu12. Čia ir iškyla problema – kas yra laikoma vie-
šuoju interesu, kaip suderinti nuosavybės teisių apsaugą ir viešojo intereso apgynimą?

4 Lietuvos Respublikos Konstitucija (Valstybės žinios, 1992, Nr. 33-1014).
5 Namavičius Z., Stačiokas S. Viešųjų ir privačių interesų derinimas – darnios civilinės visuomenės ir teisinės vals-

tybės principas (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo sep-
tintoji konferencija, Sieniava, 2002 m. birželio 26 – 29 d.) [interaktyvus]. [Žiūrėta 2012 m. liepos 5 d.]. Prieiga per 
internetą: <http://www.lrkt.lt/APranesimai.html>.

6 Plačiau žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1993 m. gruodžio 13 d. nutarimą „Dėl papildomos kriminali-
nės bausmės – turto konfiskavimo“ (Valstybės žinios, 1993, Nr. 70-1320), Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 
1997 m. gegužės 6 d. nutarimą „Dėl valdininkų teisės į nuosavybę (Valstybės žinios, 1997, Nr. 40-977) ir kt.

7 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Valstybės žinios, 2000, Nr. 80).
8 Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (Valstybės žinios, 1994, Nr. 34-620).
9 Atsižvelgiant į tyrimo objektą ir uždavinius, tyrime orientuojamasi į nuosavybės teisių ribojimo problemas pasi-

telkiant viešojo intereso institutą, o nuosavybės paėmimo visuomenės poreikiams institutas šiame tyrime išsamiau 
nebus analizuojamas.

10 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. kovo 14 d. nutarimas „Dėl farmacinės veiklos“ (Valstybės 
žinios, 2002, Nr. 28-1003).

11 Gumbis j. Public interest: Problem of conceptualisation. Socialiniai mokslai, 2006, Nr. 1(51), p. 16.
12 Krivka E. Viešojo intereso problema civilinio proceso teisėje. jurisprudencija, 2007, Nr. 10 (100), p. 20.
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2.1. Viešojo intereso samprata pagal konstitucinio teismo, lat ir lVat praktiką

Viešojo intereso sąvoka gana plačiai vartojama teisės aktuose, teismai nagrinėja dau-
gybę bylų, susijusių su viešojo intereso gynimu, tačiau nei teismų praktika, nei teisės ak-
tai nepateikia universalaus ir aiškaus viešojo intereso apibrėžimo. Bendrine prasme žo-
dis viešas suprantamas kaip visiems skirtas, visuomenės naudojamas, atviras, neslaptas, 
interesas – svarbus, rūpimas dalykas, reikalas, nauda, susidomėjimas13. Tačiau, kaip Lie-
tuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) yra ne kartą yra pabrėžęs, 
siekiant nustatyti sąvokos „viešas interesas“ turinį yra svarbu tai, kad tai yra specialiajai 
teisinei kalbai, o ne bendrinei kalbai būdingas terminas, todėl yra svarbu, kokia prasme 
šis terminas naudojamas teisinėje ir, visų pirma, teisminėje praktikoje14. 

Viešojo intereso samprata ne kartą įvairiais aspektais nagrinėta Konstitucinio Teis-
mo jurisprudencijoje. Apibendrinus Konstitucinio Teismo nutarimuose pateiktus išaiš-
kinimus, viešasis interesas pagal Konstitucinio Teismo jurisprudenciją yra suprantamas 
kaip bendras visuomenės ar jos dalies interesas, kuris yra grindžiamas Konstitucijoje 
įtvirtintomis pamatinėmis visuomenės vertybėmis ir kurį valstybė, vykdydama savo 
funkcijas, yra konstituciškai įpareigota užtikrinti ir tenkinti, inter alia per teismus, pagal 
savo kompetenciją sprendžiančius bylas15. Konstitucinis teismas taip pat pažymi, kad 
viešasis interesas yra dinamiškas, jis labai įvairus. Iš esmės neįmanoma a priori pasakyti, 
kokiose gyvenimo srityse, dėl kurių gali kilti teisnių ginčų arba kuriose gali prireikti 
taikyti teisę, viešajam interesui gali atsirasti grėsmių arba gali prireikti viešąjį interesą 
užtikrinti įsikišant viešosios valdžios institucijoms ar pareigūnams16. Darytina išvada, 
kad Konstitucinis Teismas viešąjį interesą supranta plačiai, o dėl viešojo intereso dina-
miškumo, viešojo intereso turinio aiškinimas paliekamas vien teismų praktikai. 

Tiek LAT, tiek LVAT taip pat laikosi plačios viešojo intereso koncepcijos. LVAT  
praktikoje pripažįstama, kad „viešasis interesas, taikant Administracinių bylų teisenos 
įstatymą17 (toliau – ABTĮ), turėtų būti suvokiamas kaip tai, kas objektyviai yra reikš-
minga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai“18. Tuo tarpu LAT praktikoje viešojo 
intereso sampratos net nebandoma apibrėžti – pavyzdžiui, cituojami jau minėti Konsti-

13 Dabartinės lietuvių kalbos žodynas [interaktyvus]. [Žiūrėta 2012 m. liepos 10 d.]. Prieiga per internetą: <http://
dz.lki.lt/>.

14 Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2004 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-03-11-04, 
2005 m. lapkričio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-15-1725-05 ir kt.  

15 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 6 d. nutarimas „Dėl valdininkų teisės į nuosavybę 
(Valstybės žinios, 1997, Nr. 40-977), 2005 m. liepos 8 d. nutarimas „Dėl Lietuvos menininkų rūmų (Valstybės 
žinios, 2005, Nr. 87-3274), 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas „Dėl teismų sprendimų motyvų surašymo ir skelbimo, 
sprendimo už akių, taip pat dėl apeliacijos“ (Valstybės žinios, 2006, Nr. 102-3957, atitaisymas – 2006.11.25, Nr.: 
127, atitaisymas – 2006.12.16, Nr.: 137) ir kt.

16 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas „Dėl teismų sprendimų motyvų sura-
šymo ir skelbimo, sprendimo už akių, taip pat dėl apeliacijos“ (Valstybės žinios, 2006, Nr. 102-3957, atitaisymas – 
2006.11.25, Nr.: 127, atitaisymas – 2006.12.16, Nr.: 137).

17 Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (Valstybės žinios, 1999,  Nr. 13-308).
18 Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2004 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-03-11-04, 

2005 m. lapkričio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-15-1725-05, 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis adminis-
tracinėje byloje Nr. A-556-742-07 ir kt.
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jo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas analizuojant konkrečios bylos faktines 
aplinkybes ir aiškinant bei taikant joms konkrečias teisės normas“20; arba tiesiog pripa-
žįstama, kad viešasis interesas yra neapibrėžtas teisės institutas, kurio turinį kiekvienu 
konkrečiu atveju nustato teismas21. 

Teismai viešojo intereso buvimo faktą nustatinėja ad hoc, t.y. kiekvienu konkrečiu atve-
ju, atsižvelgdami į visas konkrečios bylos aplinkybes, todėl tai neišsprendžia šio instituto 
neapibrėžtumo problemos, priešingai – viešojo intereso turinys įgauna kazuistinį pobūdį. 

Pastebėtina, kad būta bandymų viešąjį interesą apibrėžti ir įstatyme. 2007 metais Lie-
tuvos Respublikos Seime buvo užregistruotas Lietuvos Respublikos viešojo intereso gy-
nimo civiliniame ir administraciniame procese įstatymo projektas22 (toliau – Projektas). 
Šis projektas susilaukė nemažai kritikos, o 2007 m. lapkričio 21 d. Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės buvo atmestas23. Viena iš nepritarimo šiam Projektui priežasčių buvo tai, 
kad Projekte nepateiktas viešojo intereso sampratos apibrėžimas, taip pat nenustatyti 
aiškūs viešojo intereso požymiai. Po 5 metų – 2012 m. balandžio 4 d. – užregistruotas 
pasiūlymas dėl Projekto pakeitimo24 (toliau – Pasiūlymas). Pasiūlyme pateikiama tiek 
viešojo intereso samprata, tiek viešojo intereso požymiai (kriterijai): „Viešasis intere-
sas – tai objektyviai egzistuojantys teisės saugomi ir ginami visuomenės ar jos atskirų 
esminių grupių bendri neindividualizuoti (nepriklausantys konkretiems asmenims) so-
cialiniai poreikiai, kuriuos nulemia visuotinai reikšmingi stabilumo ir pozityvių pokyčių 
visuomenėje (bendrosios gerovės) siekiai. Viešojo intereso pažeidimo objektyvus egzis-
tavimas konstatuojamas atsižvelgiant į kokybinį ir kiekybinį kriterijus: 1) Viešojo inte-
reso objektą – objektyviai reikšmingą, reikalingą, Konstitucijoje įtvirtintą, jos saugomą 
ir ginamą vertybę, kuri buvo ar gali būti pažeista bei kurios apsauga būtų suinteresuotas 
bet kuris racionalus visuomenės narys; 2) Viešojo intereso masiškumą, identifikuojant 
statistiškai reikšmingą asmenų (reiškėjų) grupę, turinčią bendrąjį (nešališką) interesą, 
kurį suformuoja socialinės sąlygos.“ Tokia iniciatyva norminiu lygmeniu apibrėžti pla-
čiai vartojamą viešojo intereso sąvoką bei nustatyti viešojo intereso požymius vertintina 
nevienareikšmiškai. Viena vertus, taip siekiama suteikti šiam institutui teisinio aiškumo, 

19 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-143/2010, 2010 m. gruo-
džio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-555/2010.

20 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-555/2010
21 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2007.
22 2006 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos viešojo intereso gynimo civiliniame ir administraciniame procese 

įstatymo projektas Nr. XP-1963.
23 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. 1243 „Dėl Lietuvos Respublikos viešojo 

intereso gynimo civiliniame ir administraciniame procese įstatymo projekto nr. XP-1963, Lietuvos Respublikos 
prokuratūros įstatymo 19 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto nr. XP-1964, Lietuvos Respublikos 
aplinkos apsaugos įstatymo 7 straipsnio papildymo įstatymo projekto nr. XP-1965, Lietuvos Respublikos admi-
nistracinių bylų teisenos įstatymo 5, 37, 40, 44, 56, 103 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto nr. 
XP-1966, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 17, 32 straipsnių papildymo ir pakei-
timo bei įstatymo papildymo 311 straipsniu įstatymo projekto nr. XP-1967, Lietuvos Respublikos civilinio proceso 
kodekso 5, 27, 49, 83, 274, 275, 296 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei kodekso papildymo 961 straipsniu įsta-
tymo projekto nr. XP-1968 ir Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 straipsnio papildymo ir pakeitimo 
įstatymo projekto nr. XP-1969“.

24 2012 m. balandžio 4 d. pasiūlymas dėl viešojo intereso gynimo civiliniame ir administraciniame procese įstatymo 
projekto Nr. XP – 1963.
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suotinai privalomą) pobūdį. Visgi ir šiuose apibrėžimuose išlieka nemažai vertinamųjų 
sąvokų25, o tai reiškia, kad net ir apibrėžus viešąjį interesą (jo sampratą bei požymius) 
įstatyme, šio instituto turinys, kaip ir dabar, priklausys tik nuo teismų praktikos. Be to, 
Pasiūlyme pateiktas viešojo intereso apibrėžimas kritikuotinas ir tuo aspektu, kad teis-
mai ne kartą yra pripažinę, kad pareiškimai dėl viešojo intereso gynimo paprastai būna 
susiję ne tik su valstybės, visuomenės ar jos dalies neindividualizuotomis teisėmis, bet ir 
su teisėmis, kurios priklauso konkrečiam asmeniui ar asmenims26.

Teisės literatūroje gana plačiai analizuojama ne tik viešojo intereso samprata, bet ir 
viešojo intereso subjektai bei objektas. 

Teisės moksle nėra vieningos nuomonės ir dėl to, kas yra viešojo intereso subjektas. 
Atkreiptinas dėmesys, kad nevertėtų painioti viešojo intereso subjektų ir viešojo intereso 
gynimo subjektų. Viešojo intereso subjektai, apie kuriuos šioje tyrimo dalyje ir yra kalba-
ma, yra tie subjektai, kuriems atitinkamas interesas, kuris gali būti pripažįstamas viešuoju, 
priklauso. Teisinėje literatūroje neabejojama, kad jeigu egzistuoja statistiškai reikšminga 
asmenų grupė, turinti bendrą interesą, tokia aplinkybė rodo viešojo intereso buvimą27. Ta-
čiau kas laikytina tokia statistiškai reikšminga grupe, plačiau neanalizuojama. Atsižvelgiant 
į galiojantį reglamentavimą, prokuroras pagal Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 28 
49 str. 1 d. 2 p. bei Prokuratūros įstatymo29 (toliau – PĮ)  19 str. 1 d. gali ginti ir privataus 
asmens interesą, ir tai gali būti laikoma būtent viešojo intereso gynimu. Be to, Konsti-
tucijos 118 str., kuriame įtvirtinta prokuroro pareiga ginti viešąjį interesą, minimi ne tik 
valstybės ar visuomenės, bet ir asmens interesai. Ir Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, 
kad viešuoju interesu laikytinas ne tik grupės asmenų, bet ir asmens teisėtas interesas30. 
Tam pritaria ir LVAT, pasakydamas, jog nustatant, ar interesas laikytinas viešuoju, būtina 
nustatyti aplinkybę, kad, nepatenkinus ne tik grupės asmenų, bet ir tam tikro asmens inte-
reso, būtų pažeistos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos jos saugomos ir gina-
mos vertybės31. Atsižvelgiant į minėtas nuostatas bei išaiškinimus, manytina, kad Lietuvoje 
viešojo intereso sąvoka yra suprantama taip plačiai, kad jo subjektu tam tikrais atvejais gali 
būti laikomas net pavienis asmuo. Visgi tai turėtų būti specifiniai atvejai, kai konkretus pri-
vatus asmuo negali savarankiškai pasinaudoti teise į gynybą, pavyzdžiui, vaikų, neveiksnių 
asmenų teisių ir interesų apsauga ir kiti panašūs atvejai.

Pastebėtina, kad viešasis interesas apibrėžiamas ne tik kiekybiniais (t.y. pagal subjek-
tą), bet ir kokybiniais, t.y. objekto, kriterijais. Kalbant apie viešojo intereso objektą, svar-
bi Konstitucinio Teismo jurisprudencija, kurioje pažymėta, kad viešuoju interesu laiky-

25 Pavyzdžiui, esminė grupė, visuotinai reikšmingi siekiai, racionalus visuomenės narys, statistiškai reikšminga asme-
nų grupė ir pan.

26 Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2009 m. vasario 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-822-65-
09, 2008 m. spalio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-822-1758-08 ir kt.

27 Cit. op. 12, p. 17,  Trumpulis U. Žmogaus individualūs interesai kaip viešojo intereso pagrindas. Socialinių mokslų 
studijos, 2010, Nr. 2 (6), p. 128.

28 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (Valstybės žinios, 2002, Nr. 36-1340). 
29 Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymas (Valstybės žinios, 1994, Nr. 81-1514).
30 Cit. op. 16.
31 Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2008 m. liepos 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-146-335 -2008.
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ir išreiškia pamatines visuomenės vertybes, kurias įtvirtina, saugo ir gina Konstitucija; 
kiekvienas viešasis interesas tegali būti grindžiamas pamatinėmis visuomenės vertybė-
mis, kurias įtvirtina, saugo ir gina Konstitucija32. Taigi viešojo intereso objektas yra ne 
kas kita, o Konstitucijos normose įtvirtintos bei principuose išreikštos vertybės33. Toks 
platus viešojo intereso objekto supratimas taip pat lemia šio instituto neapibrėžtumą. 
Konstitucijoje, kaip žinoma, yra įtvirtinta ir ginama begalė pačių įvairiausių vertybių – 
nuo ūkinės veiklos laisvės iki praktiškai visa apimančio teisinės valstybės principo. Todėl 
kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgus į bylos aplinkybes, teismai viešuoju interesu gali 
pripažinti praktiškai bet kokius asmens, visuomenės ar valstybės interesus.

Vertybių, kurios pripažįstamos viešuoju interesu, spektras yra labai platus – nuo auto-
rių teisių ir interesų gynybos iki saugomų teritorijų apsaugos, ir jų sąrašas nuolat plečiasi. 

Teismams viešuoju interesu pripažįstant labai platų vertybių spektrą, nagrinėjant 
bylas pasitaiko ir sudėtingesnių situacijų, kai toje pačioje byloje susiduria keli viešieji 
interesai. Tokiu atveju teismui reikia nustatyti, kurį iš kelių viešųjų interesų reiktų gin-
ti prioritetiškai konkrečiu atveju34. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. Nr. A-438-
1257-0735 prioritetine vertybe pripažinta ne nuosavybės teisių atkūrimas natūra, o miškų 
apsauga; civilinėje byloje 3K-3-344/201136 prioritetine vertybe laikyta ne teisinių san-
tykių stabilumas, o saugotinos teritorijos (Kuršių nerijos), apsauga bei gamtos išteklių 
racionalus naudojimas ir gausinimas. Kaip jau minėta, kuri iš vertybių svaresnė, teismai 
nustatinėja kiekvienu konkrečiu atveju, tad nei vienas iš viešųjų interesų neturi iš anks-
to nustatytos, prioritetinės galios prieš kitus interesus. Nepaisant to, apžvelgus teismų 
praktiką galima pastebėti tendenciją, kad, pavyzdžiui, saugomų teritorijų, miškų apsau-
ga beveik visuomet nusveria kitas vertybes, įskaitant nuosavybės teisių atkūrimą37.   

2.2. Viešojo ir privataus intereso santykio problema

Atskirti, kada interesas laikytinas viešuoju, o kada – privačiu, ne taip paprasta, kaip iš 
pirmo žvilgsnio galėtų atrodyti. Viešojo intereso subjektais paprastai laikoma visuome-
nė, visuomenės dalis ir valstybė, o kartais – net pavieniai asmenys. Tokiu būdu atskir-
ti, kada ginami privatūs, o kada – viešieji interesai, tampa ypač sudėtinga. Tam tikrais 
atvejais ir atskirų asmenų interesų gynimas siejamas su viešojo intereso gynimu, kai šių 
asmenų interesų pažeidimas reiškia kartu ir viešojo intereso pažeidimą, pavyzdžiui, kai 
kalbama apie vaikų, neveiksnių asmenų, vartotojų ir pan. interesus. Visais kitais atvejais, 

32 Cit. op. 16.
33 Trumpulis U. Žmogaus individualūs interesai kaip viešojo intereso pagrindas. Socialinių mokslų studijos, 2010, Nr. 

2 (6), p. 133.
34 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2012.
35 Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2007 m. birželio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-438-

1257-07.
36 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2011.
37 Žr., pavyzdžiui,  Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2010 m. kovo 26 d. nutartį administracinėje byloje 

Nr. A-502-403/2010,  2011 m. sausio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-63-323-11, Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo 2010 m. balandžio 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-143/2010 ir kt.
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teresų, tampa labai svarbu atskirti, kada interesas laikytinas viešuoju, o kada – privačiu. 
Priešingu atveju viešojo intereso gynimo institutas taptų instrumentu neteisėtai ginti 
pavienių asmenų interesus, o tuo pačiu paneigti kitų asmenų privačius interesus, pažeisti 
jų nuosavybės teises. Pastebėtina, kad atskirti viešąjį interesą nuo privataus svarbu dar 
ir dėl to, kad ginant viešąją interesą ir asmens subjektinę teisę ar įstatymų saugomą in-
teresą, skiriasi administracinių bylų teisenos taisyklės, be to, ši aplinkybė apsprendžia ir 
bylos nagrinėjimo ribas38.

Visų pirma pažymėtina, kad nors visuomenę ir sudaro atskiri individai, viešasis in-
teresas negali būti laikomas vien privačių interesų suma39. Viešasis interesas – tai greta 
individualiųjų konkretaus žmogaus interesų egzistuojantis visos visuomenės (o taip pat 
ir valstybės), kaip savarankiško subjekto, interesas40.

Remiantis LVAT praktika, atskiriant viešuosius interesus nuo privačių vadovauja-
masi vien formaliais kriterijais – daroma išvada, kad tada, kai pareiškėjas savo reika-
lavimą grindžia savo privačių subjektyvių teisių ar interesų pažeidimu, vertintina, jog 
pareiškėjas kreipėsi ABTĮ 5 straipsnio 1 dalies tvarka gindamas savo paties pažeistą ar 
ginčijamą subjektinę teisę arba įstatymų saugomą interesą. o tais atvejais, kai pareiškė-
jas savo skundą grindžia tuo, kas yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos 
daliai, vertintina, kad pareiškėjas kreipėsi į teismą ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 3 punkto 
ir 56 straipsnio 1 dalies pagrindu gindamas viešąjį interesą41. Deja, bet vien šie formalūs 
kriterijai nėra pajėgūs išspręsti viešųjų ir privačių interesų santykio problemos.

Teisės literatūroje teigiama, kad išskirtinis viešojo intereso požymis yra jo viešumas, 
o viešumas savo ruožtu reiškia, kad jo subjektas yra visuomenė42. Taigi svarbiausias kri-
terijus, padedantis atskirti viešą interesą nuo privataus – tai to intereso turėtojas, t.y. 
subjektas. Kaip jau minėta, pagal LVAT viešasis interesas suvokiamas kaip tai, kas objek-
tyviai yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai43. Tuo tarpu asmens 
subjektinė teisė ar įstatymo saugomas interesas yra visų pirma konkretaus asmens ver-
tybė, ji yra reikšminga, reikalinga, vertinga konkrečiam teisės subjektui44. Tiesa, reikia 
nepamiršti, kad konkretaus asmens subjektines teises, valstybė taip pat gina, ypač, kai tai 
susiję su prigimtinėmis asmens teisėmis. 

Siekiant tinkamai išanalizuoti viešojo ir privataus intereso santykį, verta aptarti tris 
galimas situacijas.

Pirma, viešasis ir privatus interesai gali būti visiškai priešingi. Tokiu atveju, kaip yra 
pažymėjęs Konstitucinis Teismas, viešasis interesas turi būti derinamas su individo au-
tonominiais interesais, nes ne tik viešasis interesas, bet ir asmens teisės yra konstitucinės 

38 Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2008 m. balandžio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-438-
679-08.

39 Cit. op. 12, p. 17; Cit. op. 33, p. 130.
40 Cit. op. 5.
41 Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2004 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-03-11-04.
42 Cit. op. 12, p. 16-17.
43 Cit. op. 18.
44 Cit. op. 41.
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gynimas ir viešasis interesas – negali būti priešpriešinamos ir šioje srityje būtina užtikrin-
ti teisingą pusiausvyrą46. Teisės literatūroje pripažįstama, kad vienas iš interesų derinimo 
būdų – tai asmens teisių ir laisvių ribojimas47. Pagal  EŽTT ir Konstitucinio Teismo ju-
risprudenciją riboti žmogaus teises ir laisves galima tik esant visoms šioms sąlygoms: 1) 
tai daroma įstatymu; 2) ribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti 
kitų asmenų teises bei laisves ir Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai 
svarbius tikslus; 3) ribojimais nėra paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei jų esmė; 4) 
laikomasi proporcingumo principo. Kalbant apie pirmąją iš nurodytų sąlygų, EŽTT prak-
tikoje pabrėžiama, kad įstatymo, kuriuo nustatomi ribojimai, normos turi būti formuluo-
jamos pakankamai aiškiai. Šiame kontekste pažymėtina, kad viešasis interesas, kaip vienas 
iš žmogaus teisių ir laisvių ribojimo pagrindų, visiškai nėra apibrėžtas įstatyme, negana 
to, jo aiškinimas paliktas vien teismų praktikai, kuri viešojo intereso turinį apibrėžia ad 
hoc, t.y. kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos aplinkybes. Be to, 
teismų praktikoje nėra skiriama pakankamai dėmesio proporcingumo principui – teismai, 
naikindami administracinius aktus, nagrinėdami viešojo intereso bylas paprastai neanali-
zuoja klausimo, ar tokia priemonė, atsižvelgiant į aplinkybes, yra proporcinga.

Antra, viešasis ir privatus interesai gali iš dalies sutapti. LVAT 2008 m. balandžio 28 
d. nutartyje48 pripažino: „Akivaizdu, jog galima situacija, kad asmens subjektinė teisė ar 
įstatymo saugomas interesas bus akumuliuota tam tikru mastu su tuo, kas reikšminga, 
reikalinga, vertinga ne tik konkrečiam subjektui, bet ir visuomenei ir jos daliai; o asmuo, 
teisme apgindamas savo subjektinę teisę ar įstatymo saugomą interesą, tuo pačiu tam 
tikru mastu turėtų įtakos viešojo intereso apsaugai. <...> Iš bylos matyti, kad pareiškėjų 
skundo pirmosios instancijos teismui ir apeliacinio skundo teisinė argumentacija yra 
susijusi su pareiškėjų tikrai ar tariamai pažeistų subjektinių teisių ar įstatymų saugomų 
interesų gynyba, o ne su viešo intereso gynyba. Ši aplinkybė savo ruožtu apsprendžia ir 
bylos nagrinėjimo ribas, kurios pasireiškia tuo, kad tiriant byloje keliamus klausimus, 
jie visų pirma tirtini tuo aspektu, ar ginčijamais sprendimais buvo pažeistos apeliantų 
subjektinės teisės bei įstatymų saugomi interesai, ar ne“. Nors su tokiu LVAT išaiškini-
mu verta sutikti, derėtų pastebėti, kad dalinis viešo ir privataus intereso sutapimas lemia 
bylos nagrinėjimo ribas tik tuo atveju, kai į teismą kreipiasi privatus asmuo, siekdamas 
apginti savo paties galimai pažeistą subjektinę teisę ar teisės saugomą interesą. Tuo tarpu 
kai į teismus kreipiasi prokurorai, gindami viešąjį interesą, aplinkybė, kad viešasis ir pri-
vatus interesas iš dalies sutampa, nedaro įtakos bylos nagrinėjimo riboms nustatyti49. 

Trečia, viešasis interesas gali visiškai apimti asmens privatų interesą. 2008 m. spalio 
31 d. nutartyje LVAT pripažino, kad nors viešojo intereso gynimas susijęs ne su konkrečių 

45 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 6 d. nutarimas „Dėl valdininkų teisės į nuosavybę 
(Valstybės žinios, 1997, Nr. 40-977), 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas „Dėl valstybės tarnybos“ (Valstybės žinios, 
2004, Nr. 181-6708).

46 Cit. op. 16.
47 Cit. op. 12, p. 19.
48 Cit. op. 38.
49 Žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-240/2010.
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TAasmenų teisių ar interesų pažeidimu, bet su neindividualizuotu visuomenės, jos dalies ar 
tam tikrų asmenų grupių teisių bei interesų pažeidimu, tačiau viešasis interesas gali būti 
ir personifikuotas bei išreikštas per konkrečių asmenų teisių pažeidimą. Šiame kontekste 
svarbu pažymėti, kad tais atvejais, kai asmenys, kurių teises nagrinėjamoje byloje netie-
siogiai gina prokuroras, savo teisę į teisminę gynybą yra realizavę, prokuroras, mėginantis 
dar kartą teismine tvarka apginti tas pačias pareiškėjų teises, neturi reikalavimo teisės, nes 
pareiškėjai teise į teisminę gynybą yra pasinaudoję50. Beje, LAT pažymi, kad civilinėse by-
lose neretai viešojo intereso gynimas kartu reiškia ir privataus intereso gynimą: „Bylose, 
kylančiose iš civilinių teisinių santykių, viešasis ir privatus interesas paprastai egzistuoja 
kartu, neretai iš dalies sutapdami. Nuosavybės teisių atkūrimo procese valstybės institucijų 
priimtais neteisėtais aktais paprastai pažeidžiamas ne tik viešasis, bet ir privatus interesas. 
Taigi viešojo intereso gynimas kartu gali reikšti ir privataus intereso gynimą“51. 

Apibendrinant išanalizuotą teismų praktiką darytina išvada, kad viešieji ir privatūs 
interesai yra glaudžiai susiję. Labai sunku (tiksliau, praktiškai neįmanoma) nustaty-
ti griežtą šiuos interesus skiriančią ribą ar nustatyti požymius, pagal kuriuos galėtume 
šiuos interesus aiškiai atskirti. Tai, savo ruožtu sąlygoja, kad apginant viešąjį interesą, 
kuris iš esmės sutampa su vieno asmens privačiu interesu, yra pažeidžiami kito subjekto 
privatūs interesai, o neretai ir jo nuosavybės teisės. 

2.3. Viešojo intereso samprata eŽtt praktikoje

Viešojo intereso samprata EŽTK kontekste Lietuvoje nagrinėta itin mažai. Bene vie-
nintelis autorius, rašęs šia tema, yra doc. dr. j. Gumbis, kurio straipsnis tema „Public 
Interest: Problem of Conceptualisation“52 buvo publikuotas dar 2006 metais.

EŽTK 1 protokolo 1 straipsnyje, kuris įtvirtina nuosavybės teisių apsaugą ir šios tei-
sės ribojimo pagrindus, taip pat EŽTT praktikoje minint viešuosius interesus paprastai 
kalbama ne apie nuosavybės teisių ribojimą apskritai, bet kiek kitu aspektu – apie nuo-
savybės paėmimą remiantis visuomenės interesais (ekspropriacija). Tai atitinka Konsti-
tucijos 23 straipsnio 2 dalyje įtvirtintam nuosavybės paėmimui visuomenės poreikiams, 
kuris, kaip jau minėta tyrimo 1 dalyje, šiame darbe plačiau neanalizuojamas. 

Iš tiesų EŽTT praktikoje neįžvelgtume nieko, kas padėtų išspręsti pagrindinę – vie-
šojo intereso sampratos neapibrėžtumo – problemą. EŽTK, kaip ir nacionalinė teisė, 
nepateikia viešojo intereso apibrėžimo ir neįvardija kriterijų, kurie padėtų nustatyti, ar 
tam tikri interesai laikytini bendrais, visuomeniniais. Be to, kaip Lietuvoje viešojo inte-
reso turinio aiškinimas patikėtas nacionalinių teismų praktikai, taip ir EŽTK ši teisinė 
kategorija palikta EŽTT praktikai.

EŽTK 1 protokolo 1 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta: „Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo 
turi teisę netrukdomas naudotis savo nuosavybe. Iš nieko negali būti atimta jo nuosavybė, 

50 Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2008 m. spalio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-822-
1758-08.

51 Cit. op. 49.
52 Cit. op. 11.
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sąlygomis bei vadovaujantis bendraisiais tarptautinės teisės principais“. To paties straipsnio 
2 dalyje numatyta: „Tačiau ankstesnės nuostatos jokiu būdu neriboja valstybės teisės taiky-
ti tokius įstatymus, kokie, jos manymu, jai reikalingi, kad ji galėtų kontroliuoti nuosavybės 
naudojimą atsižvelgdama į bendrąjį interesą arba kad garantuotų mokesčių, kitų rinkliavų 
ar baudų mokėjimą“. Byloje Sporrong and Lönnroth v. Sweden53 EŽTT nuosavybės teisės 
garantiją susistemino į tris taisykles ir nustatė jų tarpusavio ryšius: „Ši54 norma susideda iš 
trijų skirtingų taisyklių. Pirma taisyklė, įtvirtinta Pirmos pastraipos pirmame sakinyje, yra 
bendrojo pobūdžio ir nustato netrukdomo nuosavybės turėjimo principą; antra taisyklė, 
nustatyta tos pačios pastraipos antrame sakinyje, apima turto nusavinimą ir reikalauja, 
kad jis būtų atliekamas esant tam tikroms sąlygoms; ir trečia taisyklė, įtvirtinta antroje 
pastraipoje, pripažįsta susitariančioms valstybėms teisę, be kitų dalykų, kontroliuoti nau-
dojimąsi nuosavybe atsižvelgiant į bendruosius interesus. Trys taisyklės nėra „atskiros“, t. 
y. nesusietos: antra ir trečia taisyklės yra susijusios su tam tikru kišimusi į taikų nuosavybės 
turėjimą ir todėl turi būti aiškinamos atsižvelgiant į bendrą principą, įtvirtintą Pirmojoje 
taisyklėje.“ Byloje James and Others v. the United Kingdom55 EŽTT pažymėjo, kad  tarp 
EŽTK 1 protokolo 1 straipsnio pirmoje ir antroje dalyse minimų sąvokų public interest (1 
dalis) ir general interest (2 dalis)56 nėra esminio skirtumo. Apibendrinus šiuos išaiškini-
mus galima daryti išvadą, kad susitariančioms valstybėms yra paliekama teisė kontroliuoti 
naudojimąsi nuosavybe atsižvelgiant į bendruosius (arba viešuosius) interesus, tačiau tai 
turi būti daroma atsižvelgiant į EŽTK 1 protokolo 1 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą bendrą 
taisyklę, įtvirtinančią privačios nuosavybės apsaugą. 

Taigi nuosavybės teisės ribojimo viešuoju interesu klausimai pirmiausia turėtų būti 
nagrinėjami remiantis valstybės vidaus teise, t.y. nacionaliniais teisės aktais ir nacionali-
nių teismų praktika. Tokias išvadas patvirtina ir EŽTT toje pačioje byloje James and Ot-
hers v. the United Kingdom pasakydamas, kad nacionalinės valdžios institucijos iš esmės 
geriau nei tarptautinis teismas gali įvertinti, kas yra visuomenės interesai. Šioje srityje 
valstybės institucijos turi tam tikrą vertinimo laisvę. Negana to, sąvoka viešasis intere-
sas yra neišvengiamai plati ir EŽTT, suprasdamas, jog  įstatymų leidėjams, kurie vykdo 
socialinę ir ekonominę politiką, duodama pasirinkimo  galimybė  turi  būti pakankamai 
plati,  atsižvelgs  į  įstatymų  leidėjų  sprendimus apibrėžiant  visuomenės  interesus, ne-
bent tie sprendimai būtų realiai nepagrįsti.

Taigi EŽTK bei nacionalinės teisės sistemų ribose neįžvelgtume esminių viešojo intereso 
sampratos skirtumų. Šios kategorijos samprata EŽTK kontekste nukreipia į tokias abstrak-
čias kategorijas kaip socialinis teisingumas, vertybės prioritetas kiekybės atžvilgiu, teisėtu-
mas, objektyvumas, proporcingumas, interesų derinimas. Viešasis interesas suprantamas 
kaip dinamiška ir plati kategorija, apimanti ekonominius, politinius, socialinius, kultūrinius, 

53 Europos žmogaus teisių teismo 1982 m. rugsėjo 23 d. sprendimas byloje Sporrong and Lönnroth v. Sweden. Series 
A, 52.

54 T.y. įtvirtinta EŽTK 1 protokolo 1 straipsnyje.
55 Europos žmogaus teisių teismo 1986 m. vasario 21 d. sprendimas byloje james and others v. the United Kingdom. 

Series A, 98.
56 Lietuviškame EŽTK tekste abi sąvokos įvardijamos kaip visuomenės interesai.
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TAdvasinius visuomenės gyvenimo aspektus57. Tiesa, net ir viešojo intereso gynimo atveju, ne-
turi būti pamiršti nuosavybės apsaugos principai, o tais atvejais, kai viešojo intereso labui yra 
suvaržomos (ar atimamos) nuosavybės teisės, savininkui turi būti teisingai atlyginama. 

3. Viešojo intereso gynimas
Tiek administraciniame, tiek civiliniame procesuose viešojo intereso gynimo institu-

tas yra suprantamas kaip išimtis iš bendros taisyklės. Administraciniame procese tokia 
bendroji taisyklė pasireiškia tuo, kad pagal ABTĮ 5 straipsnio 1 dalį teisė kreiptis į teismą 
suteikta tik suinteresuotam asmeniui, ginčijant jo teisių ar teisėtų interesų galimą pažei-
dimą. Tuo tarpu bylose dėl viešojo intereso gynimo trūksta esminės minėtoje normoje 
nurodytos kreipimosi į administracinius teismus sąlygos – tiesioginio asmeninio suin-
teresuotumo58. Civiliniame procese akcentuojamas šalių autonomijos (dispozityvumo) 
principas, pagal kurį kiekvienas asmuo pats gina savo pažeistas teises,  o viešojo intereso 
gynimas suprantamas kaip įstatyme numatyta šio principo išimtis.

3.1. Viešojo intereso gynimo pagrindai

Galimybė kreiptis į teismus ginant viešąjį interesą numatyta ABTĮ 5 straipsnio 3 da-
lies 3 punkte ir 56 straipsnio 1 dalyje, taip pat CPK 5 ir 49 straipsniuose. Pagal minėtų 
normų prasmę, viešasis interesas teisme gali būti ginamas tik esant dviem sąlygoms: 
(i) viešieji interesai ginami tik įstatymų numatytiems subjektams kreipiantis į teismą ir 
(ii) tik įstatymų numatytais atvejais. Bylą nagrinėjantis teismas, spręsdamas dėl viešojo 
intereso pažeidimo, kiekvienu atveju patikrina, ar subjektas, kuris kreipiasi į teismą, turi 
įstatyme numatytus įgaliojimus ginti viešąjį interesą59. jei tokia teisė įstatymu nesuteikta, 
reiškia, kad asmuo neturi teisės kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo, o teismas 
neturi pareigos nagrinėti tokio pareiškimo. Skundą (prašymą) tokiu atveju turėtų būti 
atsisakoma priimti, o jei jis jau priimtas – byla nutrauktina60. Beje, be minėtų dviejų są-
lygų teismų praktikoje nurodoma ir prielaida kreiptis dėl viešojo intereso gynimo – tai 
viešojo intereso buvimas61. Taigi viešasis interesas teisme gali būti ginamas tik nustačius, 
kad yra būtina kreipimosi į teismą prielaida ir abi minėtos kreipimosi į teismus sąlygos.

ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 3 punkte ir 56 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teisę kreip-
tis į teismus dėl viešojo intereso gynimo turi prokuroras, administravimo subjektai, 
valstybės kontrolės pareigūnai, kitos valstybės institucijos, įstaigos, organizacijos, tar-
nybos ar fiziniai asmenys62. Pagal CPK 5 ir 49 straipsnius tokią teisę turi prokuroras, 
valstybės ir savivaldybių institucijos ir kiti asmenys. Šios teisės normos yra blanketinės, 

57 Cit. op. 11, p. 14.
58 Paužaitė – Kulvinskienė j. Administracinė justicija: teorija ir praktika. justitia, 2005, p. 169. 
59 2009 m. kovo 18 d. Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo praktikos, nagrinėjant bylas pagal viešąjį interesą 

ginančių subjektų skundus (prašymus), apibendrinimas. LVAT biuletenis Nr. 16, p. 349.
60 Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-556-

393-10.
61 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-143/2010.
62 Minėtose ABTĮ nuostatose įtvirtintas subjektų, turinčių teisę kreiptis į administracinius teismus dėl viešojo intereso 

gynimo, sąrašas ne visiškai sutampa – ABTĮ 56 straipsnio 1 dalyje valstybės kontrolės pareigūnai atskirai nepaminėti.
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atitinkamas subjektas turi įgaliojimus ginti viešąjį interesą, sprendžiama atsižvelgiant į 
specialių, atitinkamos srities teisinius santykius reglamentuojančių, įstatymų nuostatas, 
pavyzdžiui: 
•	 Savivaldybių	administracinės	priežiūros	įstatymas63 numato Vyriausybės atstovo tei-

sę ginti viešąjį interesą, kurį pažeidžia savivaldybės institucijos ar pareigūnai; 
•	 Vartotojų	teisių	apsaugos	įstatymas	nustato,	kad	vartotojų	viešąjį	interesą	gina	Vals-

tybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir vartotojų asociacijos, jeigu: (i) jos yra 
įregistruotos juridinių asmenų registre, (ii) jų steigimo dokumente yra nurodytas 
veiklos tikslas – vartotojų teisių ir teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas, (iii) aso-
ciacijoje yra ne mažiau kaip 20 narių ir (iv) tokia asociacija yra nepriklausoma nuo 
verslo ir kitų su vartotojų teisių gynimu nesusijusių interesų; 

•	 Aplinkos	 apsaugos	 įstatyme64 (toliau – AAĮ) įtvirtinta suinteresuotos visuomenės 
teisė nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo aplinkos ir jos 
apsaugos bei gamtos išteklių naudojimo srityje; 

•	 Teritorijų	 planavimo	 įstatymas65 (toliau – TPĮ) įtvirtina teisę kreiptis į teismą dėl 
neteisėtai priimto administracinio sprendimo panaikinimo, inter alia, suinteresuotai 
visuomenei, valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai ir ki-
tiems viešojo administravimo subjektams; 

•	 ir	kt.	
Šiame kontekste pažymėtina, kad pagal AAĮ suinteresuota visuomenė – „vienas arba 

daugiau fizinių ar juridinių asmenų, kuriems daro arba gali daryti poveikį sprendimai, 
veiksmai ar neveikimas aplinkos ir jos apsaugos bei gamtos išteklių naudojimo srityje 
arba kurie yra suinteresuoti šių sprendimų procesu. Pagal šią apibrėžtį asociacijos ir kiti 
viešieji juridiniai asmenys (išskyrus valstybės ar savivaldybės, jų institucijų įsteigtus ju-
ridinius asmenis), kurie įsteigti teisės aktų nustatyta tvarka ir skatina aplinkos apsaugą, 
visais atvejais laikomi suinteresuotais asmenimis“; pagal TPĮ – tai „visuomenė, kuriai 
daro įtaką arba gali daryti įtaką rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendiniai 
ar kuri yra suinteresuota tų sprendinių įgyvendinimu; pagal šį apibrėžimą nevyriausybi-
nės organizacijos, padedančios spręsti kraštotvarkos problemas ir veikiančios pagal Lie-
tuvos Respublikos įstatymų reikalavimus, laikomos suinteresuotomis organizacijomis“. 
Iš esmės abu minėti įstatymai suinteresuotą visuomenę traktuoja vienodai, tik skirtin-
gose srityse. Akivaizdu, kad pagal šiuos apibrėžimus suinteresuota visuomene gali būti 
praktiškai bet kuri asmenų grupė. Pastebėtina, kad pagal AAĮ suinteresuota visuomene 
gali būti laikomas net vienas fizinis ar juridinis asmuo. 

Svarbu ir tai, kad įstatymai įtvirtina ne tik subjektus, bet ir atvejus arba sritis, kuriose 
šie subjektai turi teisę ginti viešąjį interesą teismine tvarka. jei atitinkamame įstatyme 
tokios teisės nėra, o tam tikras sprendimas turi būti panaikintas teismine tvarka, to-

63 Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas (Valstybės žinios, 1998, Nr. 51-1392).
64 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Valstybės žinios, 1992, Nr. 5-75).
65 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Valstybės žinios., 1995, Nr. 107-2391).
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TAkio sprendimo nuginčijimo inicijavimas pasireiškia informacijos pateikimu subjektui, 
turinčiam teisę kreiptis į teismą dėl tokio sprendimo panaikinimo66. Pagal teismų for-
muojamą praktiką, jeigu pareiškėjui įstatymu nesuteikta teisė ginti viešąjį interesą, teisę 
kreiptis į teismą asmuo gali įgyvendinti gindamas savo pažeistą arba ginčijamą subjek-
tinę teisę arba įstatymų saugomą interesą, taip pat būdamas atstovu67. jau minėta, kad 
gali pasitaikyti atvejų, kai konkretaus asmens privatus interesas sutampa su viešuoju. 
Visgi neturėtų būti vadovaujamasi taisykle, jog vertybė, kuri atitinka ir privatų, ir viešąjį 
interesą, turi būti ginama pirmiausia pasitelkiant viešojo intereso gynimo institutą, ir tik 
kraštutiniu atveju kreipiantis bendrąja tvarka.

3.2. Viešojo intereso gynimas – ne tik prokuroro teisė ir pareiga

Konstitucijos 118 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad prokuroras įstatymo nustatytais 
atvejais gina asmens, visuomenės ir valstybės teises bei teisėtus interesus. Šią Konstituci-
jos nuostatą įgyvendina ir prokuroro įgaliojimus ginant viešąjį interesą nustato Prokura-
tūros įstatymas, kurio 19 straipsnio 1 dalis numato, kad prokurorai gina viešąjį interesą, 
kai nustato teisės akto pažeidimą, kuriuo pažeidžiamos asmens, visuomenės, valstybės 
teisės ir teisėti interesai, ir toks pažeidimas laikytinas viešojo intereso pažeidimu, o vals-
tybės ar savivaldybių institucijos, kurių veiklos srityse buvo padarytas teisės aktų pa-
žeidimas, nesiėmė priemonių jam pašalinti, arba kai tokios kompetentingos institucijos 
nėra. Iš šios įstatymo nuostatos matyti, kad prokurorai yra universalūs viešojo intereso 
gynimo subjektai, galintis šį interesą ginti bet kurioje srityje, kai tik nustato viešojo in-
tereso pažeidimą. Tai patvirtina ir CPK 49 straipsnio 1 dalis, kadangi minėtoje normoje 
numatyta, kad prokuroras turi teisę pareikšti ieškinį ar pareiškimą viešajam interesui 
ginti ne tik įstatymuose numatytais, bet ir kitais atvejais, kai yra pagrindas ginti asmens, 
visuomenės ar valstybės teises ir teisėtus interesus. 

Aukščiau paminėtos įstatymų nuostatos traktuojamos kaip įtvirtinančios ne tik pro-
kuroro teisę, bet ir pareigą ginti viešąjį interesą68. Taip pat teismų praktikoje akcentuo-
jama, kad pagal įstatymus prokurorui suteikta teisė spręsti, yra konkrečiu atveju vieša-
sis interesas inicijuoti civilinę bylą ar jo nėra. Dėl to kreiptis į teismą civilinio proceso 
tvarka, gindamas viešąjį interesą, prokuroras gali visais atvejais, nustatęs tokį teisės aktų 
pažeidimą, kurio pobūdis, prokuroro nuomone, turi esminę reikšmę asmenų, jų grupių, 
valstybės ir visuomenės teisėms bei teisėtiems interesams ir sudaro pagrįstas prielaidas 
prokuroro reiškiamam materialiniam teisiniam reikalavimui patenkinti. Galutinai apie 
viešojo intereso buvimą ar nebuvimą sprendžia teismas, nagrinėjantis civilinę bylą, iškel-
tą pagal prokuroro ieškinį69. Taigi prokurorai turi absoliučią diskrecijos teisę nuspręsti, 
kada viešasis interesas yra pažeistas ir kada dėl tokio pažeidimo būtina kreiptis į teismą. 
66 Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2004 m. sausio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-04-65-04, 

2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-07-585-05 ir kt.
67 Cit. op. 59, p. 351.
68 Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2009 m. vasario 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-822-

65-09, 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-556-742-07, 2008 m. rugsėjo 26 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A-575-1576-08 ir kt.

69 Cit. op. 49.
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sireikšti ne vien kreipimusi į teismą. PĮ 19 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad prokuro-
rai, gindami viešąjį interesą, turi teisę ne tik kreiptis į teismą su ieškiniu, pareiškimu ar 
prašymu, bet ir, pavyzdžiui, reikalauti iš valstybės ar savivaldybių institucijų jų veiklos 
srityse spręsti dėl priemonių teisės pažeidimams pašalinti taikymo ir informuoti proku-
ratūrą apie priimtą sprendimą, nutarimu įspėti valstybės pareigūną, valstybės tarnautoją 
ar jiems prilygintą asmenį, kad nedarytų teisės pažeidimų, ir pan. Pavyzdžiui, Klaipė-
dos apygardos prokuratūra, išnagrinėjusi Klaipėdos miesto savivaldybės mero prašymą 
dėl galimų teisės aktų pažeidimų nustatymo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos 
inspekcijos viršininko pavaduotojui patvirtinus detalųjį planą Kopų g. 69a, Klaipėdoje, 
nusprendė taikyti PĮ 19 straipsnio 2 dalies 7 punktą70 ir 2011 m. spalio 13 d. nutari-
mu įspėti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorių, kad nedarytų teisės 
aktų pažeidimų ir užtikrintų tinkamą Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. 
balandžio 5 d. sprendimu Nr. T2-110 patvirtinto Klaipėdos miesto teritorijos bendro-
jo plano sprendinių paskelbimą71. Manytina, kad dažnesnis tokių priemonių taikymas 
padėtų užkirsti kelią daromiems pažeidimams, dėl kurių jau priimti administraciniai 
aktai ar sudaryti sandoriai turi būti naikinami teismo tvarka. Taip būtų užtikrintas teisi-
nių santykių stabilumas ir teisėtų lūkesčių principo įgyvendinimas, būtų išvengta tokių 
sprendimų pagrindu sukurtų nuosavybės teisių pažeidimo.

Deja, bet ne visada prokurorai naudoja minėtas viešojo intereso gynimo priemones, 
kadangi apie galimai jau padarytą ar būsimą pažeidimą jiems ne visada yra žinoma. Kaip 
viena didžiausių problemų viešojo intereso gynimo srityje yra valstybės ir savivaldybių 
institucijų nebendradarbiavimas, informacijos nesuteikimas bei pasyvumas. LVAT yra 
pažymėjęs, kad už viešojo intereso apsaugą valstybėje yra atsakingi ne vien prokurorai, 
bet ir kitos valstybės (savivaldybių) institucijos. Nors įstatymai ne visoms iš jų suteikia 
įgaliojimus kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą, tačiau įstatymo viršenybės, tarnybi-
nio bendradarbiavimo, efektyvumo ir kiti gero administravimo principai reikalauja, kad 
nustačius viešojo intereso pažeidimą atitinkamoje srityje jos nedelsdamos informuotų 
prokurorą ar kitą subjektą apie galimus viešojo intereso pažeidimus (jei įstatymai nesu-
teikia įgaliojimų pačiom imtis priemonių viešajam interesui ginti)72. Deja, bet labai daž-
nai valstybės (savivaldybių) institucijos šios savo pareigos nevykdo ir delsia informuoti 
atitinkamas institucijas73. 

Kitas šios problemos aspektas – net ir turėdamos įstatyme įtvirtintus įgaliojimus ginti 
viešąjį interesą bei atitinkamų sričių specialistus, institucijos šiuo klausimu nepagrįstai 
kreipiasi į prokurorus74. LAT yra akcentavęs, kad ta aplinkybė, jog viešojo intereso toje 

70 Pagal šiuo metu galiojančią PĮ redakciją – 8 punktą.
71 Cit. op. 1.
72 Cit. op. 31.
73 Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A-15-1725-05 buvo panaikinti 2002 m. rugpjūčio 30 d. priimti Utenos 

apskrities viršininko sprendimas bei įsakymas. Nors byloje užfiksuota, kad Utenos apskrities viršininko adminis-
tracija sutinka su prokuroro pareiškimu ir pripažįsta, kad priimant ginčijamus aktus buvo padaryta klaida, dėl šių 
aktų Molėtų žemėtvarkos skyrius kreipėsi į prokurorą tik 2005 m. balandį (Lietuvos Vyriausiojo Administracinio 
Teismo 2005 m. lapkričio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-15-1725-05). 

74 Cit. op. 1.
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TApačioje srityje gynimas pagal įstatymus gali būti priskirtas ir kitoms valstybės institu-
cijoms, nesusiaurina konkrečios valstybės institucijos teisių ir neriboja jos specialiojo 
teisnumo ir nesudaro pagrindo atitinkamai valstybės institucijai nusišalinti ar kitaip fak-
tiškai nevykdyti jai priskirtos veiklos75. 

Iš Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros pažymos apie prokurorų veiklą 
ginant viešąjį interesą per 2011 m. (toliau – Pažyma) akivaizdu, kad bene daugiausiai 
problemų kelia Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT) 
ir Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – KPD). Pažymoje 
pabrėžiama, kad NŽT, nustačiusi bet kokį teisės aktų pažeidimą nuosavybės teisių at-
kūrimo srityje, nepriklausomai nuo pažeidimo padarymo laiko, susiformavusių teisinių 
santykių stabilumo ir pažeidimo įtakos tik pavienių fizinių asmenų teisėms, vengia pati 
priimti sprendimą dėl susiklosčiusios teisinės situacijos ir išaiškinti asmenims teisę dėl 
pažeistų jų interesų kreiptis į teismą, o įpareigoja teritorinį žemėtvarkos skyrių kreiptis į 
prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo. Tuo tarpu KPD, ne tik kad pats turėdamas įsta-
tyme įtvirtintus įgaliojimus ginti viešąjį interesą, šios savo pareigos stengiasi atsikratyti 
ir dėl galimo viešojo intereso pažeidimo neretai kreipiasi į prokuratūrą, bet ir nepateisi-
namai ilgai delsia informuoti prokurorus apie galimus viešojo intereso pažeidimus. Dėl 
tokių valstybės institucijų veiksmų (neveikimo) žymiai ilgėja pažeidimų šalinimo ter-
minai, daroma žala susiformavusiems teisiniams santykiams ir neracionaliai naudojami 
valstybės institucijų, įskaitant prokuratūrą, žmogiškieji ir laiko ištekliai.

Beje, pagal PĮ 19 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą nuostatą viešojo intereso gynimas visų 
pirma yra atitinkamų valstybės ir savivaldybių institucijų prerogatyva ir tik tuo atveju, 
kai šios institucijos tinkamai neatlieka jų kompetencijai priskirtų funkcijų ar nėra tokios 
kompetentingos institucijos, į viešojo intereso gynimo procesą įsijungia prokuroras76. 
Deja, bet šiuo metu prokuroras yra ne ultima ratio viešojo intereso gynimo srityje, o 
pagrindinis ir aktyviausias subjektas. 

Būtent valstybės ar savivaldybių institucijos turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį ginant 
viešąjį interesą konkrečiose visuomenės gyvenimo ir valstybės valdymo srityse, todėl bū-
tina stiprinti specializuotų institucijų veiklos efektyvumą šioje srityje77. Šiame kontekste 
pažymėtina, kad kritiškai vertintini atvejai, kai teisės aktuose daliai institucijų iš viso ne-
numatyta teisė kreiptis į teismą (pavyzdžiui, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, 
Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
ir kt.). Tai reiškia, kad teisinių santykių srityse, kuriose veikia šios specializuotos institu-
cijos, viešojo intereso gynimo subjektu yra tik prokuroras. Prokurorui neturint teisinių 
įgaliojimų vykdyti aptariamų institucijų bendrosios priežiūros, šiose srityse neišvengia-
mai kyla viešojo intereso gynimo savalaikiškumo ir efektyvumo problema78.

75 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-109/2012.
76 Cit. op. 1.
77 Lietuvos Respublikos Seimo antikorupcijos komisijos išvada „Dėl viešojo intereso gynimo civiliniame procese“ 

[interaktyvus]. [Žiūrėta 2012 m. liepos 23 d.]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/docs3/kad4/W3_VIEWER.
ViewDoc-p_int_tekst_id=24637&p_int_tv_id=4393&p_org=0.htm> .

78 Petravičienė S. Viešojo intereso gynimo problemos [interaktyvus]. [Žiūrėta 2012 m. liepos 25 d.]. Prieiga per inter-
netą:< http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7992&p_d=111937&p_k=1>.
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 Nei ABTĮ, nei CPK ar kiti įstatymai nenustato jokio specialaus termino kreiptis į 
administracinius ar bendrosios kompetencijos teismus tais atvejais, kai kreipiamasi gi-
nant viešąjį interesą. Be to, remiantis ABTĮ ir CPK nuostatomis, viešąjį interesą ginantys 
subjektai turi bylos šalies procesines teises ir pareigas. Dėl to kreipiantis į teismą dėl vie-
šojo intereso taikomos tos pačios proceso teisės normos, kaip ir kitiems byloje dalyvau-
jantiems asmenims, tame tarpe ir liečiančios skundo (prašymo) padavimo terminus. Tai 
reiškia, kad administraciniame procese taikytinas ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas 
vieno mėnesio terminas, o civiliniame procese – CK 1.125 straipsnyje įtvirtinti ieškinio 
senaties terminai. Priešingu atveju prokurorai nepagrįstai įgytų daugiau galimybių gin-
čyti administracinius aktus, nei kiti asmenys, o tai nesiderintų su administracinių bylų 
teisenos principais79, būtų pažeistas teisinio apibrėžtumo principas80. Visgi šių terminų 
skaičiavimas bylose dėl viešojo intereso gynimo turi tam tikrų ypatumų.

Visų pirma, nors įstatymai nenumato specialių termino, per kurį prokuroras galėtų 
paduoti skundą teismui dėl viešojo intereso gynimo, skaičiavimo taisyklių, teismų prak-
tikoje laikomasi nuostatos, jog tuo atveju, kai į administracinį ar bendrosios kompeten-
cijos teismą kreipiamasi ginant viešąjį interesą, termino tokiam prašymui paduoti eigos 
pradžia laikytina diena, kai pareiškėjas gavo pakankamai duomenų, kad yra pažeistas 
viešasis interesas81. jei būtų konstatuota, jog viešąjį interesą ginantis subjektas, turėda-
mas pagrindą manyti, kad priimant atitinkamą sprendimą galėjo būti pažeisti teisės aktų 
reikalavimai, delsė atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus ir kreipimuisi į teismą, gi-
nant viešąjį interesą, reikalingus duomenis surinko per nepagrįstai ilgą terminą, tuomet 
terminas pareiškimui paduoti turėtų būti skaičiuojamas nuo tada, kai tokie duomenys 
turėjo ir galėjo būti surinkti82. Taigi termino pradžia viešąjį interesą ginančiam subjektui 
kreiptis į teismą skaičiuojama nuo tada, kai pareiškėjas gavo pakankamai duomenų, kad 
pažeistas viešasis interesas, ar nuo tada, kai tokie duomenys turėjo ir galėjo būti surinkti, 
priklausomai nuo to, kuris momentas atsiranda anksčiau83. LVAT yra išaiškinęs, kad 
nustatant termino kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo eigos pradžią kiekvienu 
konkrečiu atveju turi būti vertinama visuma aplinkybių: pirminės informacijos apie ga-
limai pažeistą viešąjį interesą gavimo data, informacijos pobūdis ir apimtis; ar ši infor-
macija buvo pakankama kreiptis į teismą dėl administracinių aktų panaikinimo ginant 
viešąjį interesą, ar buvo būtina rinkti papildomus duomenis; kokių veiksmų pareiškėjas 
papildomai ėmėsi, siekdamas surinkti duomenis, reikalingus kreipimuisi į teismą dėl 
administracinių aktų panaikinimo ir viešojo intereso gynimo; ar pareiškėjas nedelsė at-
likti jo kompetencijai priskirtus veiksmus, ar papildomus duomenis apie galimą viešojo 
79 Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-07-585-05.
80 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008.
81 Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-07-585-

05, 2005 m. kovo 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-10-67-05, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. 
balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-143/2010 ir kt.

82 Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-556-
742-07.

83 Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2008 m. liepos 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-146-335-
08, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-143/2010.



21

TE
IS

IN
ė 

V
IE

Šo
jo

 IN
TE

R
ES

o
 S

A
M

PR
A

TAintereso pažeidimą surinko per pagrįstą ir protingą terminą84. Taigi, klausimas, ar ter-
minas kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo nėra pasibaigęs, yra toks pat neapi-
brėžtas ir priklausantis nuo kiekvienos situacijos aplinkybių bei teismų vertinimo, kaip 
ir pats viešojo intereso byloje buvimas. 

Pastebėtina, kad termino eigos skaičiavimo pradžios momentas kiekvienu atveju teis-
mų vertinamas gana skirtingai. Vienais atvejais teismai šį momentą sieja su ginčijamo 
administracinio akto priėmimo diena (nes kaip tik tuo metu valstybė, kurios interesai 
atstovaujami byloje, sužinojo apie viešojo intereso pažeidimą)85, kitais – kai atitinkamas 
subjektas gavo kreipimąsi dėl viešojo intereso gynimo (t.y. objektyviai sužinojo apie prašo-
mus panaikinti administracinius aktus)86, dar kitais atvejais – su žymiai vėlesniu įvykiu, pa-
vyzdžiui, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos87 (toliau – VTPSI), NŽT88 
ar kitos valstybės ar savivaldybės institucijos rašto gavimo diena. Šiame kontekste svarbu 
pažymėti, kad tais atvejais, kai dėl viešojo intereso gynimo kreipiasi prokuroras, reikėtų 
atkreipti dėmesį į tai, kad prokuroras yra kvalifikuotas teisininkas, turintis pats atlikti fakti-
nių aplinkybių teisinį vertinimą, nežiūrint į tai, kad tam tikros sritys, pavyzdžiui, teritorijų 
planavimas, statybos ir kt., yra pakankamai sudėtingos. Dėl šių priežasčių į terminą ieški-
niui, skundui ar pareiškimui paduoti neturėtų būti įskaičiuojamas laikas, kai prokuroras 
kreipiasi į kompetentingą instituciją (pavyzdžiui, VTPSI) prašydamas pateikti nustatytų 
pažeidimų teisinį įvertinimą. Terminas kreiptis į teismą ginčijant administracinius aktus 
turėtų būti skaičiuojamas nuo to momento, kai surenkama pakankamai faktinių duome-
nų, kurių pagrindu prokuroras atlieka situacijos teisinį vertinimą. 

Be to, LVAT praktikoje pripažįstama, jog kai kurie duomenys (pvz., duomenys apie 
asmenis, įtrauktinus į bylą trečiaisiais suinteresuotais asmenimis ir pan.) nors ir reika-
lingi tam, kad pareiškimas dėl viešojo intereso gynimo atitiktų įstatymų reikalavimus ir 
būtų priimtas nagrinėti teisme, tačiau šių duomenų surinkimas nėra susijęs su nustaty-
mu, ar gauta pakankamai duomenų, kad pažeistas viešasis interesas. Kiekvienu atveju 
nustačius, kad prokurorui pakako ar turėjo pakakti duomenų viešojo intereso pažeidi-
mui nustatyti, prasideda termino kreiptis į teismą eiga, todėl likę duomenys pareiškimui 
tinkamai įforminti turi būti surenkami per jau prasidėjusį ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje 
nustatytą vieno mėnesio terminą89.

Atkreiptinas dėmesys, kad teismų praktikoje pripažįstama, kad aplinkybė, jog vienas 
prokuroras atsisakė ginti viešąjį interesą bei kreiptis į teismą su prašymu dėl administraci-

84 Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2011 m. kovo 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-502-590-11, 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2007.

85 Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-261-
1790-08.

86 Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2004 m. lapkričio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-11-
511-04, 2004 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-11-426-04, 2005 m. lapkričio 23 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A-15-1725-05 ir kt.

87 Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2009 m. vasario 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-822-65-
09, 2010 m. gegužės 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-822-608/2010, 2011 m. spalio 10 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. A-525-3469-11,  2012 m. birželio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-602-2137-12, 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-143/2010 ir kt.

88 Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2008 m. sausio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-442-93-08.
89 Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2011 m. kovo 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-502-590-11.
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tuos pačius administracinius sprendimus. Pagal PĮ 11 straipsnio 2 dalį atlikdamas savo 
funkcijas, prokuroras yra nepriklausomas ir klauso tik Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
ir įstatymų. Todėl administracinėje byloje Nr. AS-438-475-08 LVAT pripažino, kad Lie-
tuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokurorai turėjo teisę savarankiškai atlikti 
tyrimą ir įvertinti Klaipėdos apygardos prokuratūros priimtus sprendimus bei surinktą 
medžiagą, susijusią su galimai viešąjį interesą pažeidžiančiais Palangos miesto savivaldybės 
administracijos sprendimais, taip pat kreiptis į teismą dėl šių sprendimų panaikinimo. At-
sižvelgiant į tai, konstatuota, jog pareiškėjas, paduodamas prašymą pirmosios instancijos 
teismui, įstatymo nustatytų terminų nepraleido90. Remiantis šiuo LVAT išaiškinimu, ter-
minas ieškiniui, skundui ar pareiškimui paduoti praktiškai netenka prasmės, nes jei kreipi-
mosi į teismą terminas vienam prokurorui baigiasi, apie galimą viešojo intereso pažeidimą 
visuomet gali sužinoti kitas prokuroras, kuriam šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo to 
momento, kai būtent jis gauna pakankamai duomenų, kad yra pažeistas viešasis interesas. 

Tokiu būdu galima konstatuoti, kad prokuroras bet kuriuo metu turi galimybę pra-
dėti viešojo intereso gynimą. Tai sąlygoja absoliutų teisinį netikrumą ir nestabilumą. 
Taigi valstybė, nors ir deklaruoja nuosavybės teisių apsaugą, tačiau tuo pačiu yra sutei-
kusi instrumentus vienam iš viešųjų subjektų neribotą galimybę ginti viešąjį interesą, net 
ir tais atvejais, kai tai susiję su jau sukurtomis nuosavybės teisėmis, kurios netenkamos 
dėl viešojo administravimo subjektų galimai anksčiau padarytų pažeidimų. 

3. 4. Viešojo intereso gynimo ribos – būtina nuosavybės teisių apsaugos sąlyga

Termino kreiptis į teismus dėl viešojo intereso gynimo skaičiavimo ypatumai, taip pat 
valstybės bei savivaldybių institucijų nebendradarbiavimas, informacijos nesuteikimas laiku 
ir neefektyvus darbas sąlygoja tai, kad neretai sandoriai ar administraciniai aktai yra naikina-
mi jau praėjus dideliam laiko tarpui nuo sandorių sudarymo ar administracinių aktų priėmi-
mo. Nors teismai yra ne kartą akcentavę, kad tokia situacija teisinėje valstybėje netoleruotina, 
administraciniai aktai ir sandoriai teismine tvarka naikinami (arba pripažįstami negaliojan-
čiais) praėjus aštuoneriems91, dešimčiai92 ir dar daugiau93 metų. Tai sukelia nemažai proble-
mų teisinių santykių stabilumo, teisėtų lūkesčių ir teisinio apibrėžtumo principų atžvilgiu.

Konstitucinio Teismo aktuose ne kartą akcentuota teisnių santykių stabilumo, tei-
sėtų lūkesčių, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo svarba. Konstatuota, kad teisėtų lū-
kesčių apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas yra neatsiejami teisinės valstybės 

90 Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2008 m. rugsėjo 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-438-
475-08.

91 Žr., pavyzdžiui, Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2010 m. gegužės 20 d. nutartį administracinėje bylo-
je Nr. A-822-608/2010,  2010 m. spalio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-525-1112/2010, Lietuvos Aukš-
čiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-143/2010.

92 Žr., pavyzdžiui, Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2011 m. sausio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. 
A-63-323-11, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-240/2010.

93 Žr., pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. rugpjūčio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2011, 
2006 m. gruodžio 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-666/2006, 2008 m. kovo 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 
3K-7-38/2008, 2012 m. birželio 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2012.
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tinto 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. Valstybė privalo vykdyti savo įsipareigojimus asmeniui94.

Labai svarbu, kad teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas tenkinti skundą dėl viešojo 
intereso pažeidimo, taip pat tinkamai įvertintų, ar tokiu atveju nebus pažeista pusiaus-
vyra tarp teisėtų lūkesčių ir teisinių santykių stabilumo bei viešojo intereso apsaugos, 
ar bus laikomasi proporcingumo principo. Teismai teisinių santykių stabilumą, teisėtų 
lūkesčių apsaugą traktuoja kaip vieną iš viešųjų interesų ir kiekvienu konkrečiu atveju 
sprendžia, ar ši vertybė turi būti prioritetiškai ginama95. Tai sąlygoja dar didesnį teisinį 
netikrumą, kadangi nesant jokių apribojimų laiko atžvilgiu paliekama galimybė teis-
mams naikinti ginčijamus sprendimus ar sandorius nepriklausomai nuo to, kiek laiko 
yra praėję nuo jų priėmimo ir kiek teisinių santykių jų pagrindu jau yra susiklostę.  

ypač neigiamai vertintini atvejai, kai į teismus kreipiamasi praėjus ilgam laiko tarpui 
dėl netinkamo ir neefektyvaus valstybės institucijų darbo viešojo intereso gynimo srity-
je. LVAT yra pažymėjęs, kad įgyvendinant teisinės valstybės principą turi būti užtikrina-
mas teisinių santykių stabilumas, kuris nebūtų užtikrintas, jei teisinių santykių subjektai 
neribotą laiką negalėtų būti tikri, ar dėl jų atžvilgiu priimtų administracinių aktų nebus 
inicijuojamas viešojo intereso gynimo procesas teisme. Nepateisinamai ilgas viešojo 
administravimo subjektų delsimas informuoti prokurorą apie galimus viešojo intereso 
pažeidimus galėtų lemti, kad prokuroras apie viešojo intereso pažeidimą sužinos praė-
jus ilgam laikui po atitinkamo administracinio akto priėmimo. Tokiu atveju galimybė 
kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą taptų praktiškai neribota laike, o tokia situacija 
teisinėje valstybėje negalima. Dėl to teismas, įvertinęs pusiausvyrą tarp ginamų vertybių 
ir poreikio užtikrinti teisinių santykių stabilumą, gali atsisakyti ginti viešąjį interesą net 
ir tais atvejais, kai prokuroras nors ir nepraleido vieno mėnesio termino kreiptis į teismą 
(skaičiuojant nuo momento, kai surinkti ar turėjo būti surinkti duomenys apie viešojo 
intereso pažeidimą), tačiau yra praėjęs nepateisinamai ilgas terminas nuo atitinkamų 
administracinių aktų priėmimo ir teisinių santykių atsiradimo momento96. Šiame kon-
tekste LAT pažymi, kad tokiu atveju sprendžiant, ar yra pagrindas atsakyti ginti viešąjį 
interesą, turi būti įvertinamos visos aplinkybės, dėl kurių buvo ilgą terminą nesikreipta 
dėl viešojo intereso gynimo, t. y. įvertinti prokuroro, viešojo administravimo subjektų 
veiksmai, fizinio ar juridinio asmens, kurio naudai priimti ginčijami administraciniai 
aktai, veiksmai jų teisėtumo ir sąžiningumo aspektu, kitos svarbios bylai aplinkybės97. 

94 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas „Dėl valstybės tarnybos“ (Vals-
tybės žinios, 2004, Nr. 181-6708), Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. lapkričio 22 d. nu-
tarimas „Dėl policijos pareigūnų gyvybės ir sveikatos privalomojo draudimo valstybės biudžeto lėšomis“ 
(Valstybės žinios, 2007, Nr. 121-4965, atitaisymas – 2007.12.01, Nr.: 125).

95 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008.
96 Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2008 m. liepos 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-146-335-08.
97 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2011.
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kinimo taip pat yra taikomas bendras CK 1.125 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas dešimties 
metų ieškinio senaties terminas. Administracinėje byloje Nr. A-39-131-07 LVAT išaiš-
kino: „Pažymėtina, kad Kauno apskrities viršininko administracija į Kauno apygardos 
prokuratūrą dėl Rokų apylinkės tarybos 1994 m. lapkričio 17 d. sprendimo, kuriuo j. 
S. buvo suteikta 1,35 ha žemės, nuginčijimo kreipėsi 2005 m. lapkričio 24 d., nors apie 
tokį sprendimą jai buvo žinoma jau 1998 metais. Prokuroras nuo kreipimosi dienos ne-
praleido Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyto vieno 
mėnesio termino skundui administraciniam teismui paduoti. Tačiau Administracinių 
bylų teisenos įstatymas nenustato senaties terminų, per kuriuos gali būti pareiškiamas 
teisme reikalavimas dėl materialinio teisinio intereso apgynimo. Ginčijamu 1994 m. lap-
kričio 17 d. sprendimu j. S. suteikus 1,35 ha asmeninio ūkio žemės, j. S. įgijo į šį žemės 
sklypą atitinkamas teises, siekdama įsigyti šį žemės sklypą nuosavybėn, už jį sumokėjo 
vietos valdžios institucijai nurodytą kainą. j. S. teisių perėmėja prašo taikyti prokuroro 
reikalavimui senatį. Civilinio kodekso 1.125 straipsnio 1 dalyje yra nustatytas bendrasis 
dešimties metų ieškinio senaties terminas. Nuo ginčijamo akto priėmimo iki reikalavi-
mo jį panaikinti pareiškimo teismui padavimo praėjo vienuolika metų. Todėl laikytina, 
kad materialaus teisinio intereso gynimui yra praleistas senaties terminas“98. Taigi net 
ir tais atvejais, kai kreipiantis į teismą dėl viešojo intereso gynimo nėra praleistas  ABTĮ 
33 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas 1 mėnesio terminas, teismai taip pat turėtų įvertinti ir 
tai, ar nuo ginčijamų aktų priėmimo iki skundo ar pareiškimo teismui padavimo dienos 
nepraėjo CK 1.125 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas bendrasis 10 metų senaties terminas.

Visgi net ir pripažinus, kad administracinėse bylose dėl administracinių aktų panai-
kinimo taip pat turi būti taikomas bendrasis 10 metų ieškinio senaties terminas ir todėl 
administraciniai aktai praėjus 10 metų po jų priėmimo negali būti panaikinti, svarstyti-
na, ar ši taisyklė yra pakankama teisinių santykių stabilumo ir teisėtų lūkesčių principo 
apsaugos garantija. Visų pirma, 10 metų terminas yra pernelyg ilgas, šiuo laikotarpiu 
paprastai susiklosto daugybė teisinių santykių. Taip pat būtų nepagrįsta manyti, kad 
asmuo, administracinio akto pagrindu įgijęs atitinkamas teises ir pareigas teisėtus lū-
kesčius dėl savo nuosavybės apsaugos įgyja tik praėjus šiam terminui. Deja, bet tenka 
pripažinti, kad šio, kad ir pernelyg ilgo, termino teismai ne visada paiso – kaip minėta 
šios dalies (3.4) pirmoje pastraipoje administraciniai aktai yra naikinami net ir praėjus 
10 metų terminui. 

Pastebėtinas ir kitas šios problemos aspektas –  institucija, nevykdanti jai paskirtos 
funkcijos, turi būti atsakinga už atsiradusias tokių veiksmų teisines pasekmes, ir tai teis-
mų vertinama kaip dar vienas viešojo intereso aspektas99. Todėl būtina taikyti efekty-
vias priemones (sankcijas) atsakingai institucijai bei jos tarnautojams (pareigūnams) 
už neteisėtų aktų priėmimą, tame tarpe ir asmens, kuriam panaikinti aktai sukėlė tei-
sines pasekmes, turėtų nuostolių atlyginimą. Deja, bet šiuo metu valstybės tarnautojui, 
priėmusiam neteisėtą ir vėliau panaikintą aktą, taikoma tik tarnybinė atsakomybė: pas-

98 Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2007 m. vasario 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-39-131-07.
99 Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2008 m. liepos 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-146-335-08.
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kad Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 30 straipsnyje įtvirtinta, kad tarnybinė 
nuobauda turi būti paskirta ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tarnybinio nusižengi-
mo paaiškėjimo dienos ir negalima skirti tarnybinės nuobaudos, jeigu nuo nusižengimo 
padarymo dienos praėjo 6 mėnesiai. 

Remiantis tokiu reglamentavimu, jeigu ginant viešąjį interesą administracinis aktas 
naikinamas daugiau nei po 6 mėnesių nuo jo priėmimo (o taip būna visuomet), tokį 
neteisėtą aktą priėmusiam tarnautojui negali būti taikoma net tarnybinė atsakomybė. 
Tuo tarpu visi neigiami tokio akto panaikinimo padariniai dažniausiai tenka privačiam 
subjektui, net neatsižvelgiant, ar jis buvo teisėtas įgijėjas, ar ne. 

Viešojo intereso pažeidimas, bent jau nuosavybės teisės apsaugos kontekste, paprastai 
pasireiškia neteisėtų administracinių aktų priėmimu. Tokiais atvejais reikalavimas šiuos 
aktus panaikinti iš tiesų reiškia reikalavimą apginti viešąjį interesą, panaikinant atitinka-
mus administracinius aktus. Nenustačius, kad administracinių aktų panaikinimas sukeltų 
realias teisines pasekmes viešojo intereso gynimui, pareiškėjo reikalavimas turėtų būti ne-
tenkinamas, nes keliamų reikalavimų apimtimi nebūtų apgintas viešasis interesas101. 

Sprendžiant dėl to, ar priemonės viešajam interesui ginti yra tinkamos, ypač svarbu 
tai, ar ginčijami administraciniai aktai jau yra įgyvendinti. Teismų praktikoje išaiškinta, 
kad jei neteisėti administraciniai aktai jau yra sukėlę materialinius teisinius padarinius, 
vien administracinio akto panaikinimas, nesiejant to su atitinkamų materialinių teisi-
nių padarinių pašalinimu, savaime neleistų apginti viešojo intereso. Priešingai, jei būtų 
bylinėjamasi vien dėl administracinių aktų panaikinimo, nesiekiant šiais aktais sukurtų 
materialinių teisinių padarinių pašalinimo (buvusios padėties atkūrimo), būtų neracio-
naliai naudojami valstybės resursai (prokuratūros, teismų darbas), sukuriamas nestabi-
lumas susiformavusiuose teisiniuose santykiuose, o realiai nebūtų apgintas viešasis in-
teresas. Tais atvejais, kai neteisėtų administracinių aktų pagrindu yra pastatyti statiniai, 
jeigu jų statyba pažeidė viešąjį interesą, viešojo intereso apgynimas reikštų neteisėtos 
statybos teisinių pasekmių pašalinimą, o ne vien administracinių aktų, kurie sąlygojo 
šias statybas, panaikinimą.102 

Tokiu būdu net ir nustačius, kad detalusis planas buvo patvirtintas pažeidžiant viešąjį 
interesą, to neigiamos pasekmės – statinių griovimas – tenka esamiems statinių savinin-
kams, kurie dažnai ne tik kad nedalyvavo detaliojo plano rengime, bet ir statinių statybo-
je, yra sąžiningi tretieji asmenys, įgiję nuosavybės teisę į statinius, kurie buvo pripažinti 
tinkamais naudoti teisės aktų nustatyta tvarka. 

Išvados
Didžiausia problema yra tai, kad dažniausiai viešieji ir privatūs interesai sutampa. 

Nors viešasis interesas turi būti suprantamas kaip kokybiškai atskiras, t.y. greta indivi-

100 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (Valstybės žinios, 1999, Nr. 66-2130).
101 Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2009 m. vasario 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-822-65-09.
102 Cit. op. 101.
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tybės), kaip savarankiško subjekto, interesas103, praktikoje ginant viešąjį interesą ribos 
tarp viešojo ir privataus intereso netenka prasmės. Tais atvejais, kai šie interesai sutam-
pa, ginant viešą interesą tuo pačiu apginamas ir privatus interesas ir atvirkščiai, tačiau 
nukenčia kito asmens privatus interesas. Taigi viešojo intereso gynimas tokiais atvejais 
atlieka dvigubą funkciją ir tampa ne tik visos ar dalies visuomenės interesų gynimo prie-
mone, bet ir pavienių asmenų privačių interesų gynimo instrumentu, pažeidžiant kitų 
asmenų privačius interesus. Tai, autorių nuomone, absoliučiai prieštarauja viešojo inte-
reso instituto paskirčiai ir iš esmės prilygsta paprasčiausiam procesiniam atstovavimui, 
kuris privataus asmens atžvilgiu turi net keletą pranašumų. 

Pirma, pagal ABTĮ 40 straipsnio 1 dalies 7 punktą ir CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 
punktą kreipimasis į teismą dėl viešojo intereso gynimo nėra apmokestinamas žyminiu 
mokesčiu. 

Antra, viešąjį interesą ginti privalantys subjektai, pavyzdžiui, valstybės ar savivaldy-
bių institucijos ar įstaigos, yra savo srities specialistai, o prokuroras – dar ir kvalifikuotas 
teisininkas, todėl šie pareiškėjai (ieškovai) nepatiria ir atstovavimo išlaidų, priešingai nei 
privatus asmuo, siekiantis apginti savo teises teisme. Atsižvelgiant į tai, kad prokuroras 
turi absoliučią diskrecijos teisę nustatyti viešojo intereso buvimą ir nuspręsti dėl šio in-
tereso gynimo kreiptis į teismą, o teismas dėl viešojo intereso gynimo sprendžia ad hoc 
kiekvienu konkrečiu atveju ir, negana to, viešąjį interesą supranta itin plačiai, darytina 
išvada, kad privačiam subjektui, kuris siekia apginti savo paties subjektinę teisę ar įstaty-
mų ginamą interesą, yra kur kas naudingiau įžvelgti bei pagrįsti konkrečioje situacijoje 
ir viešo intereso buvimą ir tuo pagrindu kreiptis į prokurorą, kad būtų apgintas viešasis 
interesas. Tokiu atveju, ginant viešąjį interesą, tuo pačiu bus apgintos ir to asmens tei-
sės, o toks asmuo nepatirs papildomų bylinėjimosi išlaidų, kurias patirtų gindamas savo 
teises bendrąja tvarka. 

Trečia, skiriasi termino kreiptis į teismus dėl viešojo ir dėl privataus intereso gynimo 
pradžios momentas. Privačiam asmeniui terminas kreiptis į teismą administraciniame 
procese pradedamas skaičiuoti nuo ginčijamo akto paskelbimo arba individualaus akto 
ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo dienos104, civiliniame procese – nuo 
tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą105. Tuo 
tarpu viešąjį interesą ginančiam subjektui terminas kreiptis į teismą dėl viešojo intereso 
gynimo pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai jis gavo pakankamai duomenų, kad 
pažeistas viešasis interesas, ar nuo tada, kai tokie duomenys turėjo ir galėjo būti surinkti, 
priklausomai nuo to, kuris momentas atsiranda anksčiau. 

Atsižvelgiant į tai, kad viešieji ir privatūs interesai neretai sutampa106, o pati viešojo in-
tereso kategorija suprantama itin plačiai, sudaromos visos prielaidos tam, kad labai dažnai 
viešojo intereso gynimas gali tapti ir tampa privataus intereso gynimo instrumentu. Todėl 

103 Cit. op. 5.
104 ABTĮ 33 str. 1 d.
105 CK 1.127 str. 1 d.
106 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-240/2010.
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atvejus, kad ginant viešąjį interesą ir realiai apginant privatų interesą, nebūtų pažeistas kito 
asmens privatus interesus. Viešojo intereso gynimas turi tapti išimtiniais atvejais. 

Apibendrinant išdėstytą, tenka pripažinti, kad viešojo intereso gynimas ir nuosavy-
bės teisių apsauga gali harmoningai derėti, tačiau viešojo intereso gynimo institutą ir šio 
instituto praktiką formuojantys teismai privalo suprasti, kad viešojo intereso gynimas, 
kuomet šis institutas yra naudojamas tik privačių interesų gynimo tikslais, tik supriešina 
visuomenę, padaro didžiulę žalą subjektams, kurių nuosavybės teisės pažeidžiamos. Su-
sidaro įspūdis, kad Lietuvos Respublikoje yra paminami privačios nuosavybės apsaugos 
pamatiniai principai, nustatyti EŽTK, Konstitucijoje, vien tik pasinaudojus viešojo inte-
reso institutu, kur toks „viešasis interesas“ labai dažnai sutampa su konkretaus asmens 
privačiu interesu arba valdžios atstovo ambicija. 
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praktikoje

Dr. aurimas brazdeikis
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo Teisinės analizės ir informacijos departamento direktorius

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros lektorius

Žygimantas surgailis
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisinės analizės ir informacijos departamento teisėjo padėjėjas

I.
Lietuvoje, siekiančioje kurti atvirą, teisingą, darnią pilietinę visuomenę ir teisinę valsty-

bę, valstybei, kaip visos visuomenės politinei organizacijai, tenka pareiga ne tik užtikrinti 
atskirų asmenų teises ir laisves, bet ir garantuoti viešąjį interesą. Šiuo tikslu, viešąjį interesą 
vertinant kaip teisinę kategoriją, nuo pat valstybingumo atkūrimo Lietuva nuosekliai kuria 
ir tobulina sistemą, turinčią garantuoti reikšmingiausių vertybių apsaugą visuomeniniuose 
santykiuose. Svarbų vaidmenį šioje sistemoje vaidina ir administraciniai teismai.

Administraciniams teismams nėra suteikti įgaliojimai savo iniciatyva pradėti ginti 
viešąjį interesą. Žinoma, tam tikrais atvejais šie teismai turi procesines galimybes savo 
iniciatyva imtis veiksmų užtikrinti viešąjį interesą (pvz., taikant reikalavimo užtikrini-
mo priemones ir pan.). Tačiau šios procesinės teisės atsiranda tik tuo atveju, jei siekiant 
išspręsti tam tikrą ginčą, į teismą kreipiasi savo teises arba įstatymų nustatytais atvejais 
viešąjį interesą siekiantys apginti asmenys. Pastebėtina, kad administraciniam teismui 
teikiami pareiškimai dėl viešojo intereso gynimo paprastai yra susiję ne tik su valstybės, 
visuomenės ar jos dalies neindividualizuotomis teisėmis, bet ir su teisėmis, kurios pri-
klauso konkrečiam asmeniui ar asmenims. Ginant viešąjį interesą, dažnai paliečiama ir 
gali būti paveikiama kitų asmenų subjektinių teisių sritis. Todėl teismo ir jo atliekamų 
procesinių veiksmų siekis konkrečioje administracinėje byloje yra priimti teisingą, pa-
grįstą ir teisėtą galutinį sprendimą, t. y. išspręsti ginčą, o ne bet kokiomis priemonėmis 
siekti apginti viešąjį interesą. juolab kad viešojo intereso samprata, kaip matysime, savy-
je talpina poreikį atsižvelgti ir gerbti individo laisvę ir jo teises, įgytus teisėtus lūkesčius.

Iš tiesų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – ir Kons-
titucinis Teismas) formuojama oficialia konstitucine doktrina, viešasis interesas turi būti 
derinamas su individo autonominiais interesais, nes ne tik viešasis interesas, bet ir asmens 
teisės yra saugomos vertybės. Šios Lietuvos Respublikos Konstitucijoje (toliau – ir Kons-
titucija) įtvirtintos vertybės – asmens teisių ir teisėtų interesų apsauga bei gynimas ir vie-
šasis interesas – negali būti priešpriešinamos, todėl šioje srityje būtina užtikrinti teisingą 
pusiausvyrą1. Tokių nuostatų laikomasi ir sprendžiant administracines bylas, iškeltas pa-
1 Pvz., žr. Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 6 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimus.
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teismų praktikoje, aiškinančioje procesines prielaidas kreiptis į teismą dėl viešojo intereso 
teisminės gynybos, proceso dalyvių teises bei pareigas (pripažįstama, kad subjektas, kuris 
kreipiasi į administracinį teismą dėl viešojo intereso gynimo, negali turėti daugiau teisių ir 
pareigų negu asmenys, ginantys galbūt pažeistas subjektines teises ir įstatymų saugomus 
interesus), materialinių ir procesinių normų taikymo klausimus ginčo santykiams ir kt.

II.
Pirmiausia paminėtina, kad nagrinėjant ginčus, susijusius su viešojo intereso gynimu, 

dažnai susiduriama su problema, kad įstatymų leidėjas, administracinę teiseną regla-
mentuojančiuose teisės aktuose įtvirtindamas asmenų teisę kreiptis į teismą su prašymu 
apginti viešąjį interesą, neapibrėžė viešojo intereso, kaip teisinės kategorijos, sąvokos. 
Todėl Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje buvo suformuota taisyklė, kad vie-
šuoju interesu laikytinas ne bet koks teisėtas asmens ar grupės asmenų interesas, o tik 
toks, kuris atspindi ir išreiškia pamatines visuomenės vertybes, kurias įtvirtina, saugo 
ir gina Lietuvos Respublikos Konstitucija. Viešasis interesas, taikant Administracinių 
bylų teisenos įstatymą, turėtų būti suvokiamas kaip tai, kas objektyviai yra reikšminga, 
reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai2.

Taigi viešasis interesas gali apimti įvairias sritis, šios sąvokos turinio atskleidimas gali 
būti susijęs su tam tikrais atvejais net nesuderinamų vertybių pasvėrimu, o tai gali lemti 
visuomeninių santykių dalyvių klaidingą supratimą, ar iš tiesų atitinkamas interesas yra 
viešasis. Neginčytina ir tai, kad vertybių, kurios yra reikšmingos, reikalingos ir vertingos 
visuomenei, turinys yra pakankamai platus, visuomenė ir visuomeniniai santykiai nėra 
statiški, jie nuolat kinta, kartu keisdami ir vertybių, kurios turėtų būti ginamos, turinį 
bei tarpusavio balansą. Tačiau administracinių teismų praktikoje kartu su minėtu viešo-
jo intereso sąvokos apibrėžimu, t. y. kumuliatyviai, yra taikoma taisyklė, kad kiekvieną 
kartą, kai kyla klausimas, ar tam tikras interesas laikytinas viešuoju, būtina nustatyti 
aplinkybę, kad, nepatenkinus tam tikro asmens ar grupės asmenų intereso, būtų pažeis-
tos Konstitucijoje įtvirtintos, jos saugomos ir ginamos vertybės. Tokia teismų praktika 
patikslina viešojo intereso sąvokos turinį, iš jos eliminuodama vertybes, kurios nėra sau-
gomos ir ginamos Konstitucijos, bei vertybes, kurias nors ir saugo bei gina Konstituci-
ja, tačiau kurios konkrečioje byloje objektyviai nėra reikšmingos, reikalingos, vertingos 
visuomenei ar jos daliai. Tai prisideda prie atitinkamų visuomeninių santykių dalyvių 
teisinio tikrumo ir teisinio saugumo.

Pabrėžtina, kad gindami viešąjį interesą, asmenys į administracinius teismus pa-
prastai kreipiasi kvestionuodami viešojo administravimo subjektų aktų ir (ar) veiksmų 
(neveikimo) teisėtumą. Neginčijama, kad teisės viršenybės ir teisėtumo reikalavimų 
paisymas viešojo administravimo subjektams priimant sprendimus (atliekant viešojo 
administravimo veiksmus) yra svarbu ir reikšminga visai visuomenei. Tačiau vien tik 

2 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. liepos 25 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A146-335/2008.
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požiūriu, dėl kurio gynimo būtų galima kreiptis į administracinius teismus. Kitoks aiš-
kinimas lemtų, jog viešuoju interesu būtų pripažįstamos ir konkretaus asmens iš esmės 
privataus pobūdžio subjektinės teisės ir interesai, o, pavyzdžiui, prokurorai į administra-
cinius teismus galėtų kreiptis ginčydami bet kokius tikrai ar tariamai neteisėtus viešojo 
administravimo subjektų aktus ar veiksmus (neveikimą), nepriklausomai nuo to, kiek 
jais paveikiamos vertybės yra svarbios ir reikšmingos visai visuomenei. Kitaip tariant, 
toks platus viešojo intereso sąvokos turinio vertinimas administracinėje teisenoje iš es-
mės lemtų takoskyros tarp privataus ir viešojo intereso išnykimą, naudojantis viešojo 
intereso teisminio gynimo institutu galėtų būti ginami ir asmenų privatūs interesai. 
Dispozityvumo ir rungimosi principų reikšmė administracinių bylų teisenoje labai su-
menktų. Todėl Vyriausiajame administraciniame teisme laikomasi nuostatos, jog spren-
džiant klausimą, ar byloje yra ginamas viešasis interesas, nepakanka vien konstatuoti 
materialiosios ir (ar) procesinės viešosios teisės normų pažeidimą, bet paprastai būtina 
nustatyti, kad šis pažeidimas paveikė vertybes, reikšmingas visuomenei ar jos daliai3.

III.
Kiek tai susiję su prielaidomis kreiptis į administracinius teismus, pripažįstama, kad 

teikiant prašymą apginti viešąjį interesą pakanka pareiškėjo nuomonės, jog atitinkamo 
pažeidimo pobūdis galbūt turi esminę reikšmę asmenų, jų grupių, valstybės ir visuo-
menės teisėms bei teisėtiems interesams. Tačiau taip pat reikalaujama, kad kreipiantis 
į teismą būtų aiškiai nurodytas (įvardintas) viešasis interesas, kurį siekiama apginti, o 
teismas kiekvieną kartą ad hoc nustato (patikrina) pareiškėjo nurodyto viešojo intereso 
buvimo faktą, atsižvelgdamas į visas konkrečios bylos aplinkybes, joje nagrinėtinų klau-
simų pobūdį ir reikšmę. 

Dėl pareiškėjo pareigos nurodyti (įvardinti) ginamą viešąjį interesą, paminėtina, kad 
administraciniai teismai, remiantis administracinę teiseną reglamentuojančiomis nor-
momis, gali tik pasiūlyti proceso šaliai patikslinti savo prašymą, tačiau patys nekeičia 
skundo dalyko ir atitinkamą vertinimą atlieka tik pareiškėjo nurodyto (įvardinto) vie-
šojo intereso ir jo pažeidimo kontekste. Teismas paprastai neperžengia prašant apginti 
viešąjį interesą teismui suformuluoto reikalavimo ribų4. Suinteresuoti asmenys, siekian-
tys apginti viešąjį interesą, tokią poziciją gali vertinti kritiškai, kaip neigiamai veikiančią 
viešojo intereso gynimo teismine tvarka efektyvumą. Kita vertus, tokia administracinių 
teismų pozicija atitinka jų, kaip teisminės valdžios institucijų, paskirtį, užtikrinant visų 
proceso dalyvių teises ir teisėtus interesus. Akivaizdu, kad sudarius prielaidas asmenims 
į teismą kreiptis su abstrakčiu prašymu apginti viešąjį interesą, taip pat konkrečiai ne-
suformulavus reikalavimo (lot. – petitum), pasunkėtų kitų proceso dalyvių galimybė 
tinkamai realizuoti savo procesines teises, nes konkretus viešasis interesas ir jo buvimo 

3 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 29 d. sprendimas administracinėje byloje 
Nr. A662-639/2010.

4 Žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 5 d. sprendimas administracinėje byloje 
Nr. A502-232/2012.
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tik priimant baigiamąjį teismo aktą. 

Pastebėtina, kad sprendžiant prašymo apginti viešąjį interesą priėmimo klausimą, 
nėra ir neturi būti galutinai patvirtinama ir išsprendžiama, ar iš tiesų egzistuoja (yra 
ginamas) viešasis interesas. Ši aplinkybė dažnai geriausiai gali būti nustatyta bylos na-
grinėjimo iš esmės metu, įvertinus visas konkrečios bylos aplinkybes, joje nagrinėtinų 
klausimų pobūdį ir reikšmę5. 

IV.
Kaip minėta, viešojo intereso buvimo faktą konkrečiu atveju (ad hoc) nustato bylą 

nagrinėjantis administracinis teismas, kuris savo sprendime taip pat privalo nurodyti 
motyvus, kodėl tam tikras interesas turi būti laikomas viešuoju ir ginamas bei saugomas 
kaip viešasis interesas. Priešingu atveju kiltų pagrįsta abejonė, kad tai, kas teismo yra gi-
nama ir saugoma kaip viešasis interesas, iš tikrųjų yra ne viešasis, bet privatus tam tikro 
asmens interesas6.

Administracinių teismų praktika, sprendžiant klausimą dėl atitinkamo intereso 
pripažinimo viešuoju, buvo ir tebėra vystoma vertinant ne tik atitinkamų ginčo visuo-
meninių santykių turinį ir šiuos santykius reguliuojančias nacionalinės teisės, įskaitant 
aukščiausio įstatymo – Konstitucijos, bei tarptautinių sutarčių normas, bet ir Konstitu-
cinio Teismo formuojamą oficialiąją konstitucinę doktriną, bendrosios kompetencijos 
teismų, Europos Sąjungos teisminių institucijų, tarptautinių teismų praktiką. Kaip pa-
pildomu teisės šaltiniu nevengiama naudotis ir neprivalomais autoritetingų tarptautinių 
institucijų, organizacijų dokumentais (rekomendacijomis, paaiškinimais, deklaracijo-
mis ir pan.), įvairia moksline ir praktine literatūra, kas taip pat prisideda prie tinkamo, 
efektyvaus ir visuomenės realijas atitinkančio viešojo intereso sampratos (turinio) at-
skleidimo.

Analizuojant Vyriausiojo administracinio teismo praktiką, matyti, kad viešuoju inte-
resu šis teismas yra pripažinęs saugomų teritorijų, istorijos ir kultūros paveldo objektų7, 
miškų, aplinkos apsaugą, tinkamą nuosavybės teisių atkūrimą8, teritorijų planavimo, sta-
tybos procesus saugomose teritorijose. Mokesčių ir kitų privalomųjų mokėjimų į valsty-
bės (savivaldybių) biudžetą surinkimas9, valstybės paslapties apsauga taip pat garantuoja 
viešąjį interesą10 ir kt.

Pastebėtina, kad nors pripažįstama, jog asmens subjektinė teisė ar įstatymo saugomas 
5 Žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 21 d. nutartį administracinėje byloje 

Nr. AS520-648/2012.
6 Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas.
7 Žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. liepos 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 

A556-2050/2012, 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-3141/2011.
8 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. vasario 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-

279/2011.
9 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-

424/2012.
10 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. liepos 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-

740/2008.
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ga konkrečiam teisės subjektui, galima situacija, kad asmens nurodyti teisės ar įstatymų 
saugomų interesų pažeidimai tam tikrais atvejais gali visiškai arba iš dalies sutapti su 
viešuoju interesu. Tokiais atvejais asmuo nepraranda teisės kreiptis į teismą su prašymu 
ginti savo subjektinę teisę ar įstatymo saugomą interesą. Pareiškėjų teisme ginamos su-
bjektinės teisės bei įstatymų saugomi interesai gali būti visiškai ar iš dalies akumuliuoti 
ir visuomeninę reikšmę turinčių vertybių11. Taigi tais atvejais, kai paaiškėja, kad asmuo, 
nors ir remdamasis argumentais dėl viešojo intereso gynimo, iš tikrųjų gina savo subjek-
tines teises ar įstatymų saugomus interesus, teismas, esant visoms kitoms procesinėms 
prielaidoms kreiptis į teismą, paprastai išnagrinėja ginčą iš esmės taikydamas subjekti-
nių teisių ir įstatymų saugomų interesų gynybai skirtas procesines taisykles ir nustato, ar 
pareiškėjo nurodomos teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti.

Vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, jog atsižvelgiant į tai, kad bylos dėl 
privačių interesų gynimo ir bylos dėl viešojo intereso gynimo nagrinėjimo objektas ir 
aplinkybės nėra tapatūs, vien faktas, kad vyksta privataus pobūdžio ginčai dėl tam tikrų 
administracinių aktų nėra besąlygiškas pagrindas atsisakyti ginti viešąjį interesą, krei-
piantis į teismą dėl tų pačių administracinių aktų panaikinimo. Viešojo intereso gynimas 
negali visiškai priklausyti nuo privačių asmenų įgyvendinamo teisių ar interesų gynimo, 
nes tai paneigtų viešojo intereso gynimo prasmę ir tikslus, sudarytų prielaidas nepateisi-
namai delsti imtis priemonių dėl viešojo intereso gynimo (pasyviai laukiant, kol baigsis 
privačių asmenų inicijuoti ginčai), o toks delsimas ginti viešąjį interesą gali pažeisti kitas 
teisės saugomas vertybes. Su teisinių santykių stabilumo užtikrinimu, operatyvia pažeis-
tų teisių ar įstatymo saugomų interesų gynyba, įgytų teisėtų lūkesčių apsauga, kaip įsta-
tymų saugomomis vertybėmis, nedera tokia praktika, kai išnagrinėjus ne viešojo intere-
so gynimo administracinę bylą pagal kitų asmenų skundą dėl tam tikro administracinio 
akto panaikinimo, vėliau minėtą administracinę bylą pralaimėjusių asmenų prašymu 
pradedama nauja byla dėl to paties administracinio akto panaikinimo, nurodant, kad 
šiuo atveju yra ginamas viešasis interesas, nors apie priimtą administracinį aktą ir tai, 
kad šiuo aktu galbūt yra pažeidžiamas viešasis interesas, prokurorui buvo arba galėjo ir 
turėjo būti žinoma kur kas anksčiau (pvz., dar prieš prasidedant arba iš karto prasidėjus 
privataus pobūdžio ginčams). Proceso ekonomiškumo, protingumo ir teisingumo prin-
cipai suponuoja, kad esant tikram ar tariamam ir viešojo, ir privačių interesų pažeidimui 
dėl detaliojo plano patvirtinimo, šio detaliojo plano teisėtumą būtų siekiama patikrinti 
abiem šiais aspektais vienoje byloje, o ne keliose viena po kitos iškeliamose administra-
cinėse bylose. Taip elgiantis, t. y. esant galimybei koncentruojant iš privačių ir viešųjų 
interesų gynimo kylančius reikalavimus dėl to paties administracinio akto panaikinimo 
vienoje byloje, būtų taupomi riboti proceso šalių, taip pat valstybės resursai12. 

Pasisakant dėl procesinių prielaidų kreiptis į teismą su prašymu apginti viešąjį in-
teresą, pirmiausia būtina pažymėti, kad vadovaujantis administracinių bylų teiseną re-
11 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-

1338/2012.
12 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-

58/2012.
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TAglamentuojančių nacionalinių teisės aktų nuostatomis, tik įstatymų nustatytais atvejais 
prokuroras, administravimo subjektai, valstybės institucijos, įstaigos, organizacijos, tar-
nybos ar fiziniai asmenys gali kreiptis į administracinį teismą su pareiškimu, kad būtų 
apgintas viešasis interesas. Tai reiškia, kad aptariama galimybe gali pasinaudoti tik tie 
subjektai, kuriems teisė ginti viešąjį interesą yra numatyta jų veiklą ir įgaliojimus re-
guliuojančiuose įstatymuose. Vien tai, jog atitinkamas asmuo priklauso kuriai nors iš 
paminėtų asmenų kategorijų, savaime nereiškia, jog jis gali kreiptis į teismą gindamas 
viešąjį interesą. Pastebėtina ir tai, kad įstatymų leidėjas, nustatydamas asmenų teisę ir 
(ar) pareigą kreiptis į administracinį teismą su prašymu apginti viešąjį interesą, paprastai 
apibrėžia ir šios teisės (pareigos) ribas, tokiu būdu apribodamas šių asmenų galimybę 
aptariamą interesą teismine tvarka ginti tik konkrečioje visuomeninių teisinių santykių 
srityje ar konkrečiais klausimais. Administraciniai teismai yra saistomi šių imperatyvių 
proceso taisyklių, todėl asmenų, kuriems įstatymu nėra suteikta teisė ginti viešąjį intere-
są atitinkamoje srityje, prašymai nepriimami.

Apžvelgiant Vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtas bylas, matyti, kad admi-
nistraciniai teismai yra atsisakę iš esmės nagrinėti Seimo narių prašymą ginti viešąjį in-
teresą dėl patvirtinto teritorijos detaliojo plano teisėtumo13, savivaldybės tarybos nario 
prašymą dėl individualaus administracinio akto panaikinimo14 ir kt. Akcinėms bendro-
vėms, kaip privatiems ūkio subjektams, taip pat įstatymais nėra suteiktų įgalinimų ginti 
viešąjį interesą ar kitų asmenų teises, todėl administracinių teismų praktikoje laikomasi 
pozicijos, kad jų pareikštas skundas galėtų būti pripažįstamas pagrįstu tik ta apimtimi, 
kuria pareiškėjai gina savo subjektines teises ar įstatymų saugomus interesus15. Iš teismų 
praktikos matyti, kad plačiausi įgaliojimai ginti viešąjį interesą yra suteikti prokurorams. 
jie šiomis teisėmis dažnai ir, be kita ko, pakankamai veiksmingai naudojasi.

Pabrėžtina, kad kreipiantis į administracinį teismą dėl viešojo intereso gynimo, be 
kita ko, turi būti tenkinamos sąlygos, susijusios su procesiniais terminais, ikiteisminės 
ginčo nagrinėjimo tvarkos laikymusi, reikalavimais, taikomais prašymo dėl viešojo inte-
reso gynimo turiniui, ir kt.

Kaip minėta, administracinių teismų praktikoje pripažįstama, kad subjektas, kuris 
kreipiasi į teismą dėl viešojo intereso gynimo, negali turėti daugiau teisių ir pareigų negu 
asmenys, ginantys galbūt pažeistas subjektines teises, todėl šių asmenų kreipimuisi tai-
komas bendrasis terminas pareiškimui paduoti bei reikalavimai įstatymų numatytais 
atvejais kreiptis į atitinkamą išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją. 
Tačiau, pavyzdžiui, termino pradžia viešąjį interesą ginančiam subjektui kreiptis į admi-
nistracinį teismą skaičiuojama nuo tada, kai pareiškėjas gavo pakankamai duomenų, kad 
pažeistas viešasis interesas, ar nuo tada, kai tokie duomenys turėjo ir galėjo būti surinkti, 
priklausomai nuo to, kuris momentas atsiranda anksčiau. Neabejotina, kad procesinių 

13 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS11-
379/2007.

14 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-
1275/2012.

15 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. sausio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14-
86/2007.
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(plačiąja prasme) nustatymas, ypač, kai šie sprendimai konkretiems asmenims suteikia 
tam tikras subjektines teises, yra svarbi prielaida užtikrinant atitinkamų santykių daly-
vių teisinį tikrumą ir teisinį saugumą. Sutiktina, kad prieš tai paminėta administracinių 
teismų jurisprudencijoje suformuota taisyklė dėl aptariamo termino pradžios momento 
nustatymo gali sukurti tam tikrą neapibrėžtumą asmenims, į kurių įgytų subjektinių tei-
sių pagrindu susiklosčiusius teisinius santykius įsiterpiama ginant viešąjį interesą. Ta-
čiau būtina pažymėti, kad paprastai subjektas, kuris kreipiasi į teismą su prašymu apginti 
viešąjį interesą, nėra ginčijamų materialinių teisinių santykių dalyvis. Termino kreiptis į 
teismą ginant viešąjį interesą eigos pradžios ypatumas, lyginant su savo subjektinę teisę 
ginančiais asmenimis (t. y. ne nuo administracinio akto gavimo, o nuo duomenų apie 
viešojo intereso pažeidimą surinkimo ar turėjimo juos surinkti) yra ne privilegija viešąjį 
interesą ginančiam subjektui, o grindžiamas nuoseklia proceso įstatymų aiškinimo logi-
ka. Iš tiesų, pavyzdžiui, privatūs subjektai yra tiesioginiai administracinio akto adresatai 
ar kitokiu būdu dalyvauja administraciniu aktu sukurtuose teisiniuose santykiuose, to-
dėl jie, gavę administracinį aktą suvokia, ar šis aktas turi įtakos jų teisėms ir pareigoms, 
ar jis pažeidžia jų teises ir ar yra pagrindas kreiptis į teismą ginant savo teises. Skirtingai 
nei privatūs subjektai, viešąjį interesą ginantys subjektai gavę informaciją apie asmens, 
visuomenės, valstybės teisių ir teisėtų pažeidimą, paprastai ne kiekvienu atveju turi pa-
grindą manyti, kad aktas pažeidžia viešąjį interesą ir ar yra pagrindas  kreiptis į teismą 
dėl viešojo intereso gynimo. Pirmiausia jis turi nustatyti, ar administracinis aktas yra 
priimtas srityje, susijusioje su viešuoju interesu, ar šis aktas pažeidžia viešąjį interesą16. 
Aiškinant priešingai, iš esmės tektų pripažinti, kad daugeliu atveju asmenų teisė ir gali-
mybė viešąjį interesą ginti teismine tvarka nebūtų įgyvendinama, ši teisė būtų iliuzinė.

Minėta, kad skaičiuojant terminą, per kurį pareiškėjas, kaip viešąjį interesą ginan-
tis subjektas, privalo kreiptis į teismą dėl neteisėtų administracinių aktų panaikinimo, 
svarbu įvertinti, kada duomenys dėl teisės aktų pažeidimo priimant šiuos administraci-
nius aktus turėjo ir galėjo būti surinkti. Sprendžiant, ar surinkti duomenys yra pakan-
kami, siekiant nustatyti viešojo intereso pažeidimą, ir ar terminas, per kurį pareiškėjas, 
ginantis viešąjį interesą, privalo kreiptis į teismą nėra praleistas, administracinių teismų 
praktikoje vertinama, kokių veiksmų pareiškėjas papildomai ėmėsi, siekdamas surinkti 
duomenis, reikalingus kreipimuisi į teismą dėl sprendimų panaikinimo ir viešojo inte-
reso gynimo, šiuos veiksmus, be kita ko, vertinant jų reikalingumo, operatyvumo aspek-
tais, atsižvelgiama į klausimų sudėtingumą, pirminių duomenų apimtį ir turinį bei kitas 
reikšmingas aplinkybes.

Aptariamas terminas prašymui apginti viešąjį interesą pateikti nėra naikinamasis, jis 
pagal pareiškėjų prašymą gali būti atnaujintas, jei praleistas dėl svarbių priežasčių. To-
kiomis pripažįstamos tik aplinkybės, kurios objektyviai trukdė per įstatymo nustatytą 
laikotarpį kreiptis į teismą, tai yra nepriklausė nuo subjekto, kuris kreipiasi į teismą, 
valios. Atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, gali būti netoleruojamas viešąjį inte-

16 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. liepos 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-
335/2008.
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TAresą teismine tvarka siekiančių apginti asmenų nepateisinamas delsimas gavus pirminę 
informaciją apie galimą viešojo intereso pažeidimą imtis reikiamų veiksmų, ar delsimas 
kreiptis į teismą, kai jau yra surinkta pakankamai duomenų, leidžiančių daryti išvadą 
apie viešojo intereso pažeidimą17. Nepateisinama gali būti pripažįstama ir aplinkybė, jog 
subjektas terminą praleido dėl to, kad gindamas viešąjį interesą, pirmiausia kreipėsi ne į 
teismą (ar kitą ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančią instituciją), bet į kitą viešojo admi-
nistravimo subjektą, neturintį įgaliojimų ginti viešojo intereso18. 

Skundams (prašymams) dėl viešojo intereso gynimo taikomi visi bendrieji reikalavi-
mai, keliami skundo (prašymo) formai ir turiniui. Tačiau tam tikra skundo (prašymo) 
turinio specifika išplaukia iš pačio skundo (prašymo) dalyko, t. y. reikalavimo, nukreipto 
į viešojo intereso gynybą. Todėl administraciniai teismai reikalauja, kad pareiškėjas, ku-
ris kreipėsi į administracinį teismą su prašymu ginti viešąjį interesą, savo skunde (pra-
šyme) nurodytų ne tik atitinkamus teisės aktų pažeidimus, bet ir kuo pasireiškia viešojo 
intereso pažeidimai ir kaip jo pareikšti reikalavimai leistų šį interesą apginti. Pareiga 
suformuluoti reikalavimą, kuris būtų tinkamas viešajam interesui apginti, tenka į teismą 
besikreipiančiam subjektui.

Aplinkybė, jog subjektas, kuris kreipėsi į teismą, gina viešąjį interesą, savaime nereiš-
kia, kad jo skundas bus patenkintas. Bylą nagrinėjantis teismas turi ne tik nustatyti, ar 
ginčijami administraciniai aktai pažeidžia viešąjį interesą, bet ir įvertinti, ar šių aktų pa-
naikinimas sukels siekiamas teisines pasekmes, t. y. ar realiai leis apginti viešąjį interesą. 
Pavyzdžiui, jei neteisėtais administraciniais aktais yra sudarytos prielaidos vykdyti tam 
tikrą veiklą, atlikti atitinkamus darbus ir pan., tačiau šie administraciniai aktai dar nėra 
realizuoti, jų panaikinimas leidžia užkirsti kelią neteisėtai veiklai ir tuo pačiu apginti 
viešąjį interesą. Tačiau jei neteisėti administraciniai aktai jau yra sukėlę materialinius 
teisinius padarinius, vien administracinio akto panaikinimas, nesiejant to su atitinkamų 
materialinių teisinių padarinių pašalinimu, pats savaime dažnai neleistų realiai apginti 
viešojo intereso19.  Tokia pozicija patvirtina aptariamo procesinio instituto išskirtinumą, 
užtikrina, kad viešojo intereso gynimas teismine tvarka nebūtų beprasmis, taip pat ne-
būtų nepagrįstai įsiterpiama į jau susiklosčiusius teisinius santykius, užkertamas kelias 
atitinkamų santykių dalyvių teisiniam neapibrėžtumui, kai, pavyzdžiui, teismo spren-
dimu panaikinamas administracinis aktas, tačiau lieka neaiškios tokio sprendimo pase-
kmės šio akto pagrindu įgytoms subjektinėms teisėms. 

V.
Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, net ir tais atvejais, kai tenkinamos 

visos procesinės prielaidos kreiptis dėl viešojo intereso gynimo teismine tvarka, o pa-

17 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-
814/2011.

18 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
A502-1410/2011.

19 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. vasario 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 
A822-65/2009.
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įvertinęs ginamų vertybių ir poreikio užtikrinti teisinių santykių stabilumą pusiausvyrą, 
subjektų, ginančių viešąjį interesą, prašymą išskirtiniais atvejais atmeta. Administracinis 
teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas tenkinti skundą dėl viešojo intereso pažeidimo, 
įvertina, ar konkrečiu atveju nebus pažeista pusiausvyra tarp teisėtų lūkesčių ir teisinių 
santykių stabilumo bei pareiškėjo nurodomo gintino intereso, ar bus laikomasi propor-
cingumo principo. Pavyzdžiui, nustatęs, kad fiziniam asmeniui, pažeidžiant norminių 
aktų reikalavimus 1994 m. buvo suteiktas 3 ha asmeninio ūkio žemės sklypas, tačiau į 
teismą valdžios institucija kreipėsi tik 2007 m., taip pat įvertinęs kitas išskirtines bylos 
aplinkybes, Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, kad patenkinus ginančio vie-
šąjį interesą prokuroro prašymą, minėtas fizinis  asmuo, visuomenė ir valstybė patirtų 
didesnę žalą, negu toji, kurią visuomenė ir valstybė patirtų, jeigu prokuroro prašymas 
būtų atmestas. Teismas nusprendė prokuroro prašymą dėl viešojo intereso gynimo at-
mesti. Teisėjų kolegija, be kita ko, pažymėjo, kad nors įstatymai ne visoms institucijoms 
suteikia įgaliojimus kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą, tačiau įstatymo viršenybės, 
tarnybinio bendradarbiavimo, efektyvumo ir kiti gero administravimo principai reika-
lauja, kad nustačiusios viešojo intereso pažeidimą atitinkamoje srityje, jos nedelsdamos 
informuotų prokurorą ar kitą subjektą apie galimus viešojo intereso pažeidimus (jei 
įstatymai joms nesuteikia įgaliojimų pačiom imtis priemonių viešajam interesui ginti). 
Teisinės valstybės principas reikalauja, kad būtų užtikrinamas teisinių santykių stabilu-
mas. Toks stabilumas nebūtų užtikrintas, jei teisinių santykių subjektai neribotą laiką 
negalėtų būti tikri, ar dėl jų atžvilgiu priimtų administracinių aktų nebus inicijuojamas 
viešojo intereso gynimo procesas teisme. Nepateisinamai ilgas viešojo administravimo 
subjektų delsimas (tarp jų – ir institucijų tarpusavio susirašinėjimas, nepagrįstos infor-
macijos rinkimas) informuoti prokurorą apie galimus viešojo intereso pažeidimus ga-
lėtų lemti, kad prokuroras apie viešojo intereso pažeidimą sužinos praėjus ilgam laikui 
po atitinkamo administracinio akto priėmimo. Tokiu atveju galimybė kreiptis į teismą 
ginant viešąjį interesą taptų praktiškai neribota laiko požiūriu, o tokia situacija teisinėje 
valstybėje negalima. Todėl teismas, įvertinęs ginamų vertybių ir poreikio užtikrinti teisi-
nių santykių stabilumą pusiausvyrą, gali atsisakyti ginti viešąjį interesą net ir tais atvejais, 
kai prokuroras nors ir nepraleido vieno mėnesio termino kreiptis į teismą (skaičiuojant 
nuo momento, kai surinkti ar turėjo būti surinkti duomenys apie viešojo intereso pažei-
dimą), tačiau yra praėjęs nepateisinamai ilgas terminas nuo atitinkamų administracinių 
aktų priėmimo ir teisinių santykių atsiradimo momento20. 

Aptariamu aspektu pastebėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra nu-
rodęs, kad „tiek pažeistų valstybės interesų gynimas, tiek ieškinio senaties instituto, kurio 
paskirtis – užtikrinti civilinių santykių stabilumą ir apibrėžtumą, normų taikymas yra 
viešojo intereso dalys; teismas nustato, kurį iš šių dviejų viešųjų interesų konkrečiu atve-
ju reikėtų ginti prioritetiškai. <...>“21. Taigi matyti, kad pats viešasis interesas savyje gali 
20 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 26 d. nutartis administracinėje byloje 

Nr. A575-1576/2008. 
21 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-

143/2010.
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TAtalpinti ne visada aiškiai tarpusavyje derančias vertybes – būtinybę užtikrinti teisinių san-
tykių stabilumą ir būtinybę užtikrinti teisėtumą visuomenei reikšmingoje srityje. Teismai 
privalo užtikrinti teisingą šių konkuruojančių gėrių pusiausvyrą. Tačiau būtina pabrėžti, 
kad vien tik atitinkamų lėšų iš biudžeto poreikis negali būti priešpastatomas ginamam 
viešajam interesui. Vyriausiais administracinis teismas vertina, kad, net ir tuo atveju, jei 
valstybei ar savivaldybei tektų atlyginti žalą konkretiems subjektams iš valstybės ar savi-
valdybės biudžetų, tai gali būtų pateisinama, atsižvelgiant į siekiamą apsaugoti vertybę22. 
Viešasis interesas negali būti matuojamas vien tik pinigais ir atskirų asmenų tikrai ar ta-
riamai teisėtais lūkesčiais ar norais. Todėl administracinių teismų praktika, susijusi su 
viešojo intereso gynimu, yra nuolat ir nuosekliai plėtojama, su kiekvienu sprendimu, su 
kiekvienu nauju išspręstu materialinės ir procesinės teisės normų aiškinimo ir taikymo 
klausimu apimant vis naujus šios srities aspektus, kuriais atskleidžiamos gintino viešojo, 
t. y. iš esmės visiems Lietuvos gyventojams svarbaus, intereso apsaugos ribos. 

22 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. liepos 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-
2050/2012.
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TA Įžvalgos apie tai, kas vieša ir privatu 

Dr. remigijus Šimašius

Viešo ir privataus atskyrimas, atrodytų, tapo neatskiriamu Vakarų teisės tradicijos, 
o tuo pačiu jau ir žmonijos teisinio stuburo slanksteliu. Viešieji ir privatūs subjektai, 
viešoji ir privatinė teisė, valstybė ir nuosavybė, vieša ir privati erdvė, viešieji ir privatūs 
interesai – visos šios distinkcijos lydi mus visame kame, kai tik kalbame apie teisę ar 
visuomenės sąrangą bendrai. Mes įpratę mąstyti prieštaromis. Tad ir viešumo bei priva-
tumo dichotomija tapo tokia natūrali, kad kartais net patys nebesuvokiame, kiek apie ją 
žinome, o kiek tik nujaučiame.

Kai sukurti (instituciniai, konvenciniai) dalykai pradeda atrodyti natūralūs ir neiš-
vengiami, gresia rimti paklydimai. Šiame trumpame komentare bandysiu iliustruoti, kad 
neretai taip atsitinka ir su viešojo ir privataus intereso atskyrimu, o ypač konkrečiu šio 
atskyrimo aspektu – valstybės institucijų pareiga ginti viešąjį interesą.

Valstybė viešojo intereso sargyboje
Atrodytų savaime suprantama, kad valstybė, kuri mūsų atveju netgi vadinasi respu-

blika, t.y. viešu reikalu, yra tam ir sukurta, kad apsaugotų, atstovautų viešąjį interesą. 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnis teigia, kad „valstybės įstaigos tarnauja 
žmonėms“. Manyčiau, kad tai yra tiesioginis įvardinimas, kad valstybės institucijos ats-
tovauja ir gina viešąjį interesą. Be abejo, sąvoka gali būti įvairiai interpretuojama dėl to, 
kaip konkrečiai šis tarnavimas vyksta, kas yra tie žmonės, kuriems tarnaujama. Tačiau, 
manau, gana akivaizdu, jog ši nuostata sukuria imperatyvą tarnauti ne atskiriems žmo-
nėms visų sąskaita ir – netgi tarnaujant atskiram žmogui – suvokti, kad tai yra tarnavi-
mas visiems žmonėms.

Iš šio Konstitucijos straipsnio išplaukia, kad institucijos turi ginti viešąjį interesą ir iš es-
mės nieko daugiau, kaip kad atstovauti ir ginti viešąjį interesą, negali daryti. Todėl formaliąja 
prasme viskas, ką daro valstybės įstaigos, yra viešojo intereso atstovavimas ir gynimas.

Kai kurie viešojo intereso gynimo keblumai
1. sąvokos neapibrėžtumas

Pradėkime nuo pačios sąvokos. Nesileisiu į filosofines, istorines ar jurisprudencijos 
vingrybes, tačiau noriu pabrėžti tik tai, kad kiekvienoje iš mano minėtų sričių, kuriose 
skiriama „vieša“ ir „privatu“, tokio ryškaus skirtumo, koks tarsi „turėtų būti“, mes ne-
randame. Pavyzdžiui, privatūs juridiniai asmenys staiga tampa vieši, jei tik pradeda sau 
kelti nebe pelno siekimo, o kitus tikslus (pažiūrėkime į Civiliniame kodekse pateikiamą 
apibrėžimą), arba jiems yra deleguojamos valstybės funkcijos. Kita vertus, viešieji juridi-
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TAniai asmenys veikia kaip privatūs juridiniai asmenys daugelyje sričių, ir šis jų bruožas vis 
labiau ryškėja, netgi pačioms valstybėms kaip juridiniams asmenims būnant privatinių 
santykių subjektais.

Viešoji ir privatinė teisė, kurios taip atskirtos kontinentinėje teisės tradicijoje, neturi 
tokio ryškaus skirtumo bendrosios teisės tradicijos šalyse. Netgi toje pačioje kontinenti-
nėje teisėje atsiranda vis daugiau teisės šakų, kurios, pripažįstama, yra kažkur tarp aiškiai 
apibrėžtos ir tradiciškai suprantamos viešosios (pavyzdžiui, administracinės) ir privati-
nės (pavyzdžiui, civilinės) teisės.

2. Viešojo intereso netinkamas priešinimas su nuosavybe

Valstybė visada suvokiama kaip grynai viešasis reikalas, supriešinant valstybę (suve-
renitetą) ir nuosavybę. Tačiau ar tikrai tik taip? Saudo Arabija juk yra ne kas kita kaip 
Saudžių šeimos Arabijos pusiasalio dalis. Netgi  demokratinė Lichtenšteino kunigaikš-
tystė taip vadinasi, nes jos kunigaikštis yra ne kas kitas, o Lichtenšteinas. Tegul ir skamba 
tai archajiškai, keistai, nedemokratiškai, bet tai turėtų mums priminti, kad valstybė kaip 
viešas reikalas atsirado kartu su demokratija ir respublika (Res publica – viešas reika-
las), tačiau savo prigimtyje ir istorijoje valstybė turi ne tik viešojo elemento. Savo ruožtu 
nuosavybė, nors yra grynai privatinis institutas, savo prigimtyje yra viešas reikalas, nes 
nuosavybė apibrėžia žmogaus santykį su kitais žmonėmis.

Viešo ir privataus ribų santykinumą taip prikišamai iliustruoju tik todėl, kad suvok-
tume, jog kai kurie, atrodytų, grynai privatūs dalykai yra be galo vieši. Pavyzdžiui, nuosa-
vybės apsauga yra vienas iš akivaizdžiai labiausiai viešų dalykų, nes be nuosavybės ir jos 
apsaugos nebūtų įmanoma taika visuomenėje ir visuomenės narių sklandi kooperacija 
sprendžiant įvairias problemas. Kita vertus, viešasis interesas yra ne kas kita kaip visų vi-
suomenės narių bendras interesas (nors kiek jis visuotinis, kiek visuotinai suvoktas – jau 
atskiras klausimas), t.y. viešasis interesas metodologine prasme turi akivaizdžiai indivi-
dualistinę prigimtį. Apie tai detaliau galima paskaityti dr. Adolfo Mackonio straipsnyje 
„Individualistinė viešojo intereso sąvokos turinio analizė“. Tačiau, kad suvoktume tai, 
užtenka tiesiog savęs paklausti, ar galimas yra toks viešas interesas, kuris būtų sistemine 
prasme nepriimtinas atitinkamos visuomenės nariams.

3. Viešasis interesas prieštarauja viešajam interesui

Aukščiau aptartieji keblumai veda prie to, kad nėra atspirties taško vertinti viešąjį 
interesą, dėl to kai kuriais atvejais smarkiai susipainiojama. jei visuomenėje iškyla konf-
liktuojančios bendros vertybės, kurios tarpusavyje prieštarauja, tačiau yra peraugusios 
grynai privačių interesų sferą ir yra atstovaujamos plačios visuomenės dalies – kokią 
poziciją gali ir turi užimti valstybės institucijos? Pavyzdžiui, viena vertus, iškeliama gam-
tos apsaugos problema, kuri veda prie išvados, kad namai turi būti apšiltinti, o kita ver-
tus – kultūros paveldo išsaugojimo poreikis, kuris reiškia, kad turi būti išlaikytas pastatų 
autentiškumas, t.y. jie neturėtų būti šiltinami. Arba, kai būtina tiesti kelią dėl viešojo 
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poveikio ekosistemai. Dar vienas pavyzdys – matyta situacija, kai viena institucija tei-
gia, jog turi būti padaryti tam tikri veiksmai, pagal kuriuos būtų panaikinti sprendimai, 
kurių teisėtumas yra nuginčytas dėl formalių kriterijų, o kita institucija teigia, jog tei-
sėtumas turi būti atstatytas ne panaikinant neteisėtą sprendimą, o sudarant galimybes 
atitikti formaliuosius kriterijus ir taip išvengti nuostolių visuomenei dėl galimo žalos 
atlyginimo teisėtiems įgijėjams.

Problema valstybės institucijoms ginant viešąjį interesą paaštrėja bandant viešąjį in-
teresą formalizuoti. Norint ginti viešąjį interesą, reikia jį apibrėžti taip, kad būtų galima 
aiškiai įsivardinti, kas ir kodėl atstovaujama. Kita vertus, jį apibrėžus kyla problema, kad 
dalis viešojo intereso aspekto gali likti neapimta.

Viešąjį interesą gina ne tik valstybė
Nors, kaip minėta, valstybė yra įsteigta ginti viešąjį interesą ir be viešojo intereso 

gynimo daugiau nieko ir negali daryti, tačiau tai dar nereiškia, kad viešasis interesas gali 
būti ginamas tik valstybės įstaigų pagalba. Dar daugiau, tai nereiškia ir to, kad valstybės 
įstaigos būtinai geriausiai apgins viešąjį interesą ar net geriausiai jį identifikuos. Pastarąjį 
teiginį iš esmės pripažįsta ir Konstitucijos tekstas. Konkrečiai žiūrint: 2 straipsnis, kuris 
suverenitetą priskiria Tautai, o ne valstybei; 5 straipsnis, kuris kalba apie tai, kad vals-
tybės galias Konstitucija riboja; 18 straipsnis, kuris kalba, kad žmogaus teisės ir laisvės 
yra prigimtinės (taigi, nekyla iš valstybės, nors ir įvardintos Konstitucijoje); taip pat kiti 
Konstitucijos straipsniai.

Grįžtant prie fakto, kad viešąjį interesą gali ginti nebūtinai valstybės įstaigos, visų 
pirma reikėtų įvardinti pačius bendriausius aspektus – nuosavybės gynimas ir savigyna 
yra prigimtinės ir Konstitucinės teisės, kurias pagal apibrėžimą gali realizuoti ir pats 
žmogus. Taip pat ir Konstitucijos 8 straipsnis, kuris teigia, kad „Valstybinės valdžios ar 
jos institucijos užgrobimas smurtu laikomi antikonstituciniais veiksmais, yra neteisėti ir 
negalioja“, savaime suponuoja decentralizuotą viešojo intereso – Konstitucinės sąran-
gos – gynimo teisę.

Toks suvokimas, kad žmogus gali ginti viešą interesą, yra ypač aktualus, kai supranta-
me, kad žmogaus gyvybė ir nuosavybė taipogi yra viešasis interesas. Iliustruojant galima 
pateikti tokį pavyzdį. jei policija užkerta kelią nusikaltimui (vagystei, pasikėsinimui į 
žmogų), tai suvokiame, kad policija tokiu būdu realizuoja viešąjį interesą į visuomenės 
saugumą. Tačiau akivaizdu, kad šis visuomenės saugumas visada pasireiškia konkretaus 
asmens apsaugojimu. Tad jei pats asmuo apgina save ar savo nuosavybę (arba kitus as-
menis ar jų nuosavybę) – kodėl tai nebeturėtų būti laikoma viešojo intereso – visuome-
nės saugumo – gynimu?

Lygiai tas pats ir mažiau fundamentalių teisių gynimo atveju. Pavyzdžiui, jei Var-
totojų teisių apsaugos tarnyba gina vartotojų interesus (ir iš esmės pagal Konstitucijos 
5 straipsnį tai laiko viešu interesu), kodėl individualaus vartotojo veiksmai ginant savo 
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veiksmai, pasinaudojant grupės ieškinio institutu, neturi būti laikomi viešojo intereso 
gynimu?

Vietoje pabaigos
Šie mano kuklūs pastebėjimai nepretenduoja į mokslinį išsamumą ar programinį 

naujumą. Tačiau siekiau atskleisti, jog viešasis interesas nėra triviali sąvoką, net jei ji 
tampa plačiai vartojama įvairiuose kontekstuose. Bet kokiu atveju aišku tai, kad valstybė 
ir jos įstaigos yra tik tam, kad gintų viešąjį interesą, net jei tai pasireiškia tarnavimu kon-
krečiam žmogui. Kita vertus, tai, ką privatūs asmenys gina kaip bendrą, grupinį ar net 
savo asmeninį interesą, jei tai daroma ginant teisėtas vertybes, taip pat turi viešo intereso 
elementų ar netgi laikytina viešu interesu. Galiausiai noriu pabrėžti, kad viešasis intere-
sas negali būti atribojamas nuo nuosavybės ir jos gynimo. Kaip tik atvirkščiai – tada, kai 
viešasis interesas supriešinamas ar bent atsiejamas nuo nuosavybės, jo gynimas susidu-
ria su neišvengiamais ir sunkiai sprendžiamais keblumais.
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paulius jaruševičius: „Valstybė kėsinasi į šeimos 
turtą ir net neketina kompensuoti“

Verslininko pauliaus jaruševičiaus sąžiningai įsigytą šeimos namą valstybė 
siekia nugriauti.

kada ir kaip įsigijote nuosavybę kuršių nerijoje?   
2003 metais įsigijau namą Preiloje, Kuršių nerijoje. Analizuojant namo dokumentus, 

jokių problemų nebuvo. Namas – vienas iš trijų tokių pastatų, kuris buvo pastatytas 
pagal patvirtintą detalųjį planą, turėjo projektą, reikalingą statybos leidimą ir dokumen-
tą, pripažįstantį pastatą tinkamu naudoti. Visi dokumentai oficialūs, išduoti atsakingų 
valstybės pareigūnų. Atrodė, viskas bus tvarkingai, todėl ėmiau būsto paskolą, sutartį 
tvirtinau notariškai ir registravau savo turtą nekilnojamojo turto registre. Galvojome su 
šeima turėti rezidenciją vasaros metu ar laisvalaikiui. 

kada prasidėjo jūsų problemos dėl turimos nuosavybės? 
2007-aisiais, t.y. praėjus beveik trims metams nuo to, kai aš sąžiningai įsigijau mūsų 

namus, Valstybės saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos kreipėsi į Klai-
pėdos prokuratūrą su reikalavimu panaikinti visus teisinius aktus, kurių pagrindu buvo 
pastatytas mano namas. Buvo panaikintas ne tik detalus planas, bet ir statybų leidimas 
bei statinio tinkamumo naudoti aktas. Taip mano būstas, kuriam įsigyti paėmiau kreditą 
25 metų laikotarpiui, tapo nelegalus. Klaipėdos apygardos administracinis teismas pa-
naikino administracinius aktus, kreipiausi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, 
tačiau sprendimas liko nepakeistas.

kaip manote, kodėl po tiek metų buvo suabejota pastato teisėtumu?
Manau, kad čia gali būti ir neigiamos politinės įtakos rezultatas. Vienos Seimo narės ir 

Valstybės saugomų teritorijų tarnybos atstovės iniciatyva buvo priimtas sprendimas, kad 
namai buvo pastatyti pažeidžiant Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemą. 
Nepaisant to, kad schema sukurta prieš dvidešimt metų ir tuo metu net nebuvo laikoma 
teritorijų planavimo dokumentu. Man teko bendrauti su pačiais mokslininkais, rengu-
siais tą schemą. jie pripažino, kad dokumentą kūrė kaip mokslinį darbą, rekomendacinį, 
o ne teisinį dokumentą. Blogiausia, kad vėliau ši istorija įsibėgėjo ir įgijo labai aiškų po-
litinį aspektą. 2008 metais birželį Prezidentas pareiškė palaikantis sprendimą priėmusias 
atstoves, taigi mano bandymas įrodyti savo teises teismuose jau tapo nulemtas. 

kokios pasekmės jūsų laukia? 
Šiuo metu Statybos inspekcija kreipėsi į teismą, kad pritaikytų laikinas apsaugos prie-

mones, o aš negalėčiau disponuoti savo turtu. Taip pat teismo reikalaujama, kad man 
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pardavėjo, kurį mačiau keletą kartų gyvenime ir daugiau nebuvau susitikęs? Neringos 
miesto savivaldybės? Nacionalinio parko? Liūdna, kad viešasis interesas ginamas taip 
formaliai, nežiūrint į tai, kad namas nestovi ant kopų, netrukdo kraštovaizdžiui. Nu-
griovus namą, ten būtų atstatyta aikštelė, kuria niekas netgi nesinaudojo. Situacija para-
doksali, nes niekas man nesirengia kompensuoti nei išlaidų, kurias patyriau pirkdamas 
namą, nei tų, kurias patirčiau dėl jo nugriovimo. Pats turiu nugriauti savo namą, kurį 
prieš dešimtmetį teisėtai įsigijau, ir dar už tai sumokėti. Absurdas.  

galbūt tikitės kokios nors kompensacijos?  
Blogai tai, kad neturiu į ką kreiptis kompensacijos. Statybos inspekcija kreipėsi į teis-

mą. Pagal naująjį Statybos įstatymą pastatas, neturintis statybos leidimo, yra nelegalus 
ir turi būti nugriautas. Suprantu, kad yra įstatymai ir jų reikia laikytis, tačiau viešasis 
interesas taip pat turi būti saugomas proporcingai. Šiuo metu namas vertinamas 1 mln. 
litų. Nemanau, kad man kas nors kompensuos sugaištą laiką, investicijas, banko pasko-
lą. Vien prasidėjusiems teismų procesams išleidau 40 tūkst. litų ir tai – dar ne pabaiga. 
Nekalbant jau apie moralinę žalą, kurią patirs mano šeima, priversta išsikraustyti iš pa-
mėgto būsto. 

kas jūsų nuomone turėtų prisiimti atsakomybę už šią situaciją? 
Mano nuomone, valstybės institucijoms reikėtų labiau gerbti Konstitucijoje numaty-

tas teises į nuosavybę. jeigu jau viena Lietuvos institucija išdavė leidimą statyti, patvirtino 
ir pripažino statinį tinkamu naudoti, kita institucija neturėtų galėti tokį leidimą atšaukti. 
Nebent turtas būtų paimamas valstybės reikmėms, numatant atitinkamą kompensaci-
ją, atitinkančią rinkos vertę. Atsitikus teisiniam kazusui, kuomet valdininkai nesutaria 
tarpusavyje, neturėtų nukentėti niekuo dėti žmonės. juk situacija paprasta – vieni valdi-
ninkai išdavė leidimus, kiti – panaikino. Negali žmogus tokioje valstybėje jaustis saugus. 
Valstybė turi pripažinti, kad įstatymuose buvo klaidų, ir išspręsti problemą paisydama 
piliečių interesų.

ką patartumėte kitiems įsigyjantiems nuosavybę? 
Sunku čia ką ir patarti. Dabar formuojasi tokia praktika, kad pasikeitus valdžiai pa-

sikeičia ir dokumentų bei teisės aktų interpretacijos. ypač, jeigu jos susijusios su tomis 
Lietuvos vietomis, kur gali būti saugomos teritorijos. Valdininkams nekyla jokia atsa-
komybė – mūsų šeima yra palikta likimo valiai, o institucijoms ir politikams yra svarbu 
įrodyti, kad savo darbą padarė. jaučiuosi lygiai taip pat kaip mano tėvai, kurių žemę atė-
mė sovietai. Šiandien mes turime pamoką, iš kurios galime pasimokyti. Valstybei reikia 
nuspręsti, kaip pasielgti – pripažinti, kad buvę legalūs statiniai ir yra legalūs, arba kom-
pensuoti iš mokesčių mokėtojų pinigų namo įsigijimo, išlaikymo ir nugriovimo išlaidas. 
Manau, kad verčiau tuos pinigus investuoti į tą patį Nacionalinį parką – būtų daugiau 
naudos nei nugriaunant mano šeimos namą. 
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murray n. rothbard

Nuosavybės teisės

[...] Įrodėme kiekvieno individo teisę į savo asmens nuosa vybę – nuosavybės teisę 
į savo kūną ir asmenį. Bet žmonės nėra plazdančios šmėklos, jie nėra sau pakankamos 
būty bės – išgyventi ir klestėti jie gali tik dorodamiesi su juos su pančia aplinka. Pavyz-
džiui, jie turi stovėti ant žemės plotų. Tam, kad išgyventų ir išsilaikytų, jie taip pat turi 
transfor muoti gamtos teikiamus išteklius į vartojimo gėrybes, į ob jektus, tinkamesnius 
naudoti ir vartoti. Reikia auginti ir val gyti maistą, naudingąsias iškasenas iškasti ir po to 
paversti kapitalu, o galiausiai – naudingomis vartojimo gėrybėmis ir t. t. Kitaip tariant, 
žmogus turi būti ne tik savo asmens, bet taip pat ir materialių objektų, kuriuos jis galėtų 
valdyti ir jais naudotis, savininkas. Tad kaip reikėtų paskirstyti šių objektų nuosavybės 
teises?

Kaip pirmąjį pavyzdį imkime skulptorių, iš molio ir kitų medžiagų dirbantį meno 
kūrinį, ir trumpam atidėki me pradinių nuosavybės teisių į molį ir skulptoriaus įran kius 
klausimą. Tada klausimas skamba taip: kam priklauso iš skulptoriaus darbo atsirandan-
tis meno kūrinys? jis yra skulptoriaus kūrinys, tačiau ne ta prasme, kad jis sukūrė me-
džiagą, bet ta, kad transformavo gamtos duotą medžiagą – molį, suteikdamas jai kitą 
formą, padiktuotą jo paties idėjų ir suformuotą jo paties rankomis ir jėgomis. Žinoma, 
susi dūrus su taip pateiktu atveju retas sakytų, kad skulptorius neturi nuosavybės teisės 
į savo gaminį. juk jeigu kiekvienas žmogus turi teisę į savo kūną ir norėdamas išgyventi 
turi dorotis su materialiais pasaulio objektais, tai skulptorius tu ri teisę į gaminį, kurį su-
kūrė savo jėgomis ir pastangomis, paversdamas jį tikru savo asmenybės tęsiniu. Didžiojo 
nuo savybės teoretiko johno Locke’o žodžiais, „susiedamas savo darbą“ su moliu, jis ant 
neapdorotos žaliavos uždeda as meninį spaudą. Taigi skulptoriaus energija transformuo-
tas gaminys tampa materialiu skulptoriaus idėjų ir vaizduotės įsikūnijimu. j. Locke’as tai 
argumentavo taip:

„[...] kiekvienas žmogus turi „nuosavybę“ – savo paties „asmens nuosavybę“. Niekas, 
išskyrus jį patį, neturi į ją teisės. Galime sakyti, kad jo kūno ir rankų „darbas“ tikrai 
priklauso jam pačiam. Todėl, kai jis ištraukia kokį nors daiktą iš tos būklės, kurią gamta 
jam suteikė ir kuri jį palaiko, tai jis susieja jį su savo darbu, prideda jį prie to, kas yra jo, 
ir tokiu būdu paverčia jį savo nuosavybe. Daiktas, ištrauktas iš bendros gamtos suteiktos 
būklės ir pakeistas žmogaus darbo, įgyja tai, kas atima iš kitų žmonių jų bendrą teisę į jį. 
o kadangi šis „darbas“ yra neginčijama dirbančiojo nuosavybė, tai joks kitas žmogus, tik 
jis pats, gali turėti teisę į tai, prie ko jis kartą prisidėjo.“1

Kaip ir žmonių kūnų nuosavybės atveju, vėl turime tris alternatyvas: arba (1) pertvar-
1 john Locke, Esė apie tikrąją pilietinės valdžios kilmę, apimtį ir tikslą. Vilnius: Mintis, 1992, p. 32, iš anglų kalbos 

vertė Algirdas Degutis.
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pė turi teisę jį nusavinti jėga, be skulptoriaus sutikimo; arba (3) kiekvienas pasaulio in-
dividas turi lygią procentinę šios skulptūros nuosavybės dalį – komunalinis sprendimas. 
Ir šįkart tik labai nedaugelis nepripažintų, kad jeigu skulptoriaus nuosavybę konfiskuotų 
vienas ar daugiau žmonių, ar net visas pasaulis, tai būtų siaubinga neteisybė. Kokią teisę 
jie turi tai daryti? Kokią teisę jie turi nusavinti kūrėjo proto ir energijos produktą? Svars-
tant šį aiškų pavyzdį paprastai sutinkama, kad kūrėjas turi teisę į tai, su kuo jis susiejo 
savo asmenį ir darbą. (Šį kartą vėl, kaip ir komunalinių nuosavybės teisių į asmenis atve-
ju, pasauli nis komunalinis sprendimas praktikoje būtų redukuotas į oligarchiją, kurioje 
keletas kitų žmonių „pasaulio vi suomenės“ nuosavybės vardu nusavintų kūrėjo darbą.)

Vis dėlto svarbiausia yra tai, kad skulptoriaus atvejis kokybiškai nesiskiria nuo visų 
kitų gamybos atvejų. Žmogus ar žmonės, iškasę molį ir pardavę jį skulptoriui, galbūt 
nėra tokie pat „kūrybingi“ kaip skulptorius, bet jie taip pat yra gamintojai; norėdami pa-
siūlyti naudingą gaminį, jie susieja savo idėjas, savo energiją ir savo technologinį išma-
nymą su gamtos duota žeme. jie yra gamintojai, susiejantys savo darbą su gamtinėmis 
žaliavomis ir perdirbantys jas į naudingesnes gėrybes ir paslaugas. Šie asmenys taip pat 
turi nuosavybės teisę į savo gaminius. Tad kaip prasideda šis procesas? Vėl kreipkimės 
į j. Locke’ą:

„Tas, kuris maitinasi gilėmis, susirinktomis po ąžuolu, ar obuoliais, nuskintais nuo 
medžių miš ke, be abejo, juos pasisavina. Niekas negali neigti, kad šis maistas yra jo. Da-
bar aš klausiu: kada jie ėmė priklausyti jam? Tada, kai jis juos suvirškino? Tada, kai juos 
suvalgė? Kai išvirė? Kai parsinešė namo? Kai juos surinko? Visiškai aišku, kad jeigu pir-
masis surinkimas nepadarė jų nuosavybe, tai niekas daugiau to padaryti negali. Darbas 
atskyrė juos nuo to, kas visų. jo darbas pridėjo jiems kažką daugiau, negu jie gavo iš gam-
tos, vi sų motinos, ir todėl jie tapo jo privačia teise. Ir kas galėtų pasakyti, kad jis neturėjo 
teisės šias giles arba obuolius pasisavinti, nes nebuvo gavęs visos žmonijos sutikimo? Ar 
tai vagystė – šitaip pasisavinti ką nors, kas priklauso visiems? jeigu toks sutikimas būtų 
privalomas, tai žmogus numirtų iš bado, nepaisant visos jam Dievo duotos gausos. [...] 
Antai žolė, kurią nuėdė mano arklys, velėna, kurią nukasė mano tarnas, ar rūda, kurią 
aš išsikasiau pats toje vietoje, į kurią aš turiu bendrą teisę kartu su kitais, tampa mano 
nuosavybe be kieno nors nurodymo ar sutikimo. Mano darbas, pakeisdamas jų buvusios 
bendros priklausomybės būklę, atidavė juos mano nuosavybėn.

[...] jeigu kiekvieno bendruomenininko pareikštas sutikimas būtų privaloma sąlyga 
pasisavinti dalį to, kas bendra, tai vaikai ar tarnai negalėtų supjaustyti mėsos, kurią jų 
tėvas ar šeimininkas jiems parūpino nepaskirdamas kiekvienam po atskirą dalį. Ir nors 
šaltinio vanduo priklauso kiekvienam, kas galėtų abejoti, kad ąsotyje esantis vanduo pri-
klauso tam, kuris jį pasėmė? jo darbu jis buvo atimtas iš gamtos glėbio, kur jis buvo 
bendras ir priklausė visiems jos vaikams, ir paverstas jo nuosavybe.

[...] Tad šis proto įstatymas padaro elnią nuo savybe to indėno, kuris jį sumedžiojo; 
leidžiama, kad daiktas priklausytų tam, kuris įdėjo į jį savo darbo, nors iki to kiekvienas 
turėjo į jį teisę. Ir tarp tų, kurie priskiriami civilizuotai žmonijos daliai, šis pirmykštis 
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ja; dėl jo žuvis, kurią kas nors sugauna okea ne – šioje didžiulėje visos žmonijos bendroje 
val doje, ar putpelė, kurią kas nors pagauna, tampa nuosavybe to, kuris stengėsi, kuris 
savo darbu pakeitė daikto bendros priklausomybės būklę, kurioje jį paliko gamta.“2

jeigu kiekvienas žmogus yra savo asmens, tad ir savo darbo savininkas, ir jeigu iš to 
išplaukia, kad jam priklauso bet kokia materiali nuosavybė, kurią jis „sukūrė“ ar surinko 
iš anksčiau nenaudotos, niekam nepriklausiusios „prigimtinės būklės“, tai kaip atsakyti 
į paskutinį didįjį klausimą: kas turi nuosavybės ar valdymo teisę į pačią žemę? Trumpai 
tariant, jeigu rinkėjas turi teisę į jo surenkamas giles arba uogas, o ūkininkas turi teisę 
į savo kviečių arba persikų derlių, tai kas turi teisę į žemę, kurioje visi šie dalykai auga? 
Šioje vietoje Henry George’as ir jo sekėjai, kurie pritartų ligšiolinei mūsų analizei, pasuka 
kitu keliu ir neigia, kad individai turi teisę būti žemės sklypų, plotų, kuriuose vyksta visa 
ši veikla, savininkais. Džordžistai teigia, kad nepaisant to, jog kiekvienas turi būti savo 
pagamintų ar sukurtų gėrybių savininkas, niekas neturi teisės tapti pačios žemės savinin-
ku, nes ją sukūrė Dievas arba gamta. Tačiau jeigu apskritai ketiname bent kiek efektyviau 
naudoti žemę kaip išteklių, tai ją valdyti ir kontroliuoti turi koks nors žmogus arba gru pė; 
tad ir vėl susiduriame su trimis loginėmis alternatyvo mis: arba žemė priklauso pirma-
jam naudotojui, žmogui, kuris pirmasis joje ėmėsi gamybos; arba ji priklauso grupei 
kitų; arba ji priklauso visam pasauliui ir kiekvienam žmogui priklauso lygi kiekvieno že-
mės akro procentinė dalis. Tai, kad H. George’as pasirenka paskutinįjį sprendimą, vargu 
ar išsprendžia jo moralinę problemą: jeigu žemė turi priklau syti Dievui arba gamtai, tai 
kodėl tokiu atveju kiekvieno pasaulyje esančio akro priklausymas visam pasauliui būtų 
moralesnis už individualios nuosavybės pripažinimą? Žinoma, ir šiuo atveju praktiškai 
neįmanoma, jog kiekvie nas pasaulio žmogus vykdytų savo nuosavybės teisę į vieną ke-
turmilijardąją kiekvieno žemės paviršiaus lopinėlio dalį (jeigu tarsime, kad žemėje yra 
keturi milijardai gyventojų). Žinoma, praktiškai valdytojas ir savininkas būtų nedauge-
lio oligarchija, o ne visas pasaulis.

Žemės nuosavybės pagrindimas prigimtinėmis tei sėmis išvengia džordžistams išky-
lančių sunkumų ir yra toks pat, kaip ir bet kokio kito turto pradinės nuosavybės pagrin-
dimas. jau matėme, kad joks gamintojas „nekuria“ medžiagos; jis ima gamtos duodamą 
medžiagą ir pagal idėją ją perdirba savo pastangomis. Bet juk būtent tai daro pionierius – 
naujakurys – kai anksčiau nenaudotą žemę paverčia savo privačia valda. Lygiai kaip iš 
geležies rūdos plieną gaminantis žmogus perdirba šią rūdą pasitelkdamas savo išmany-
mą ir jėgas, arba kaip tą patį daro geležies rūdą kasantis žmogus, taip tą daro ir naujaku-
rys, sutvarkantis, aptveriantis, įdirbantis tą žemę ir joje ką nors statantis. Naujakurys taip 
pat keičia gamtos dovanotos žemės pobūdį ir naudingumą, įdėdamas į ją savo darbo ir 
asmenybės. Naujakurys yra toks pat teisėtas nuosavybės savininkas kaip skulptorius ar 
gamintojas; jis yra toks pat gamintojas kaip ir kiti.

Be to, jeigu pradinę žemę dovanojo gamta arba Dievas, tai tą patį galima pasakyti 
apie žmonių talentą, sveikatą ir grožį. o kadangi šie atributai yra dovanoti konkretiems 
2 Ibid., p. 32-34, iš anglų kalbos vertė Algirdas Degutis. Nors j. Locke‘as buvo puikus nuosavybės teoretikas, neteigia-

me, kad jis savo teoriją išplėtojo iki galo ir visiškai nuosekliai ją taikė.
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Uindividams, o ne „visuomenei“, tai lygiai taip pat yra ir su žeme bei gamtiniais ištekliais. 
Visi šie ištekliai yra dovanoti individams, o ne „visuomenei“, kuri iš tikrųjų yra neegzis-
tuojanti abstrakcija. Neegzistuoja toks daiktas kaip „visuomenė“; yra tik sąveikaujantys 
individai. Tokiu atveju sakyti, kad žemė arba bet koks kitas turtas turėtų būti bendra 
„visuomenės“ nuosavybė, turėtų reikšti, kad nuosavybė turi priklausyti grupei oligar-
chų – praktiškai tai būtų valdžios biurokratai – sąskaita to, kad ji bus nusavinta iš kūrėjo 
arba naujakurio, kuris pirmasis šiam produktui suteikė egzistenciją.

Be to, niekas negalėtų nieko gaminti atsietas nuo žemės: reikia bent jau stovimos 
vietos. joks žmogus negali ko nors sukurti vien savo darbu: jam reikalinga žemė ir kitos 
gamtinės žaliavos. Žmogus į pasaulį ateina turėdamas tik save ir aplink esantį pasau-
lį – gamtos jam duotą žemę ir jos išteklius. jis ima šiuos išteklius ir pasitelkdamas savo 
darbą, protą ir energiją pertvarko juos į žmogui naudingesnes gėrybes. Todėl jeigu in-
dividui negali priklausyti pradinė žemė, tai jam taip pat negali tikrąja šio žodžio prasme 
priklausyti jokie jo darbo vaisiai. Ūkininkui negali priklausyti jo kviečių derlius, jeigu 
jam nepriklauso žemė, kurioje auga kviečiai. Kadangi jo darbas yra neatskiriamai susie-
tas su žeme, iš jo negalima atimti viena, neatimant kita.

jeigu gamintojas neturi teisės į savo darbo vaisius, tai kam ji priklauso? Būtų sunku 
pagrįsti pakistaniečio naujagimio moralinę pretenziją, esą jam priklauso lygi procentinė 
ką tik kieno nors į kviečių lauką pertvarkyto Ajovos žemės sklypo dalis. Žinoma, tas 
pats galioja ir Ajovos kūdikio ir pakistaniečių ūkio atveju. Žemė, būdama pradinės bū-
senos, yra nenaudojama ir niekam nepriklauso. Džordžistai ir kiti žemės komunalistai 
gali tvirtinti, kad žemė iš tikrųjų „priklauso“ visiems pasaulio gyventojams, tačiau jeigu 
ja kol kas dar niekas nepasinaudojo, tai tikrąja šio žodžio prasme niekas nėra jos savi-
ninkas ir niekas jos nevaldo. Pionierius naujakurys, pirmasis šios žemės naudotojas ir 
pertvarkytojas, yra žmogus, kuris pirmasis šį paprastą bevertį daiktą įtraukia į gamybą ir 
naudojimą. Sunku įsivaizduoti, kaip gali būti teisinga iš jo atimti nuosavybę ir perduoti 
ją žmonėms, kurie niekada nebuvo nė per tūkstantį mylių priartėję prie šio sklypo ir gal 
net nežino egzistuojant nuosavybę, į kurią tariamai gali pretenduoti.

Mums rūpimas moralinis prigimtinių teisių klausimas tampa dar aiškesnis nagrinė-
jant gyvūnų atvejį. Gyvūnai yra „ekonominė žemė“, nes jie yra pradiniai gamtos duo ti 
ištekliai. Tačiau ar kas neigtų, kad arklį suradęs ir prisi jaukinęs žmogus turi į jį visas 
teises? Ar šis atvejis kuo nors skiriasi nuo rinkėjui paprastai pripažįstamų teisių į giles ir 
uogas atvejo? juk ir žemės atveju kuris nors naujakurys ima anksčiau buvusią laukinę, 
neprijaukintą žemę ir pro duktyviai naudodamas ją sutramdo. Darbo susiejimas su že-
mės sklypais turi jam suteikti tokias pat nuosavybės teises, kaip ir gyvūnų atveju. Kaip 
skelbė j. Locke’as: ,,[k]iek žemės žmogus suaria, užsodina, patręšia, įdirba galėdamas 
suvartoti jos vaisius, tiek jis jos turi. Savo darbu jis tarytum atitveria ją nuo bendrai nau-
dojamo ploto“.3

Libertarizmo nuosavybės teoriją išraiškingai apibend rino du XIX amžiaus prancūzų 
laissez faire ekonomistai:

3 Ibid., Vilnius: Mintis, 1992, p. 35, iš anglų kalbos vertė Algirdas Degutis.
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U „jeigu žmogus įgyja teisę į daiktus, tai todėl, kad jis vienu metu yra ir aktyvus, ir pro-

tingas, ir laisvas; savo aktyvumu jis aprėpia išorinę gamtą; savo protu ją valdo ir palenkia 
savo naudai; savo laisve jis tarp savęs ir jos įsteigia priežasties ir padarinio santykį ir 
padaro ją savo nuosavybe. [...]

Kur civilizuotoje šalyje yra žemės grumstas, augalo lapas, ant kurio nėra žmogaus as-
meninio atspaudo? Mieste mus supa žmonių dirbiniai; vaikštome lygiais šaligatviais arba 
suplūktais keliais; būtent žmogus sutvarkė anksčiau buvusią purviną žemę iš tolimos 
kalvos šlaito paimdamas ją dengiantį titnagą ir akmenis. Gyvename namuose; būtent 
žmogus iškasė akmenis skaldyklose, nutašė juos, nuobliavo medieną; būtent žmogaus 
mintis tinkamai paskirstė medžiagas ir iš to, kas anksčiau buvo uola ir medis, pastatė 
pastatą. o kaime žmogaus veikla dar plačiau paplitusi; žmonės įdirbo žemę, o darbinin-
kų kartos papildė ją ir padarė derlingą; žmogus savo darbu patvenkė upes ir sukūrė der-
lingus laukus ten, kur vandenys nešdavo tik niokojimą. [...] Visur šlovinamos medžiagą 
formuojančios stiprios rankos ir protinga valia, kuri ją pritaiko [...] savo norams tenkin-
ti. Gamta atpažino savo šeimininką, o žmogus gamtoje jaučiasi kaip namie. jis nusavino 
gamtą, kad galėtų ją naudoti; ji tapo jo; ji yra jo nuosavybė. Ši nuosavybė yra teisėta; ji 
žmogui yra tokia pat šventa teisė, kaip ir laisvas naudojimasis savo sugebėjimais.

ji yra jo, nes ji visa atėjo iš jo ir ji yra niekas kitas, o jo būties emanacija. Iki jo vargu ar 
buvo kas, išskyrus medžiagą; po jo ir dėl jo atsirado mainomų turtų; kitaip sakant, prekės 
įgavo vertę dėl pramonės, dėl gamybos, dėl apdorojimo, dėl gavybos arba paprasčiausiai 
dėl transportavimo. Bet koks turtas, nuo didžiojo meistro nutapyto paveikslo, kuria-
me medžiaga vaidina galbūt mažiausią vaidmenį iš visų materialių gaminių, iki kubilo 
vandens, kurį nešikas prisemia iš upės ir nugabena vartotojui, įgauna savo vertę tik dėl 
perduotų savybių, o šios savybės yra žmogiškosios veiklos, proto, jėgos dalis. Gaminto-
jas palieka daikte dalį savo asmens ir taip jis tampa vertingas, todėl gali būti vadinamas 
išorinę gamtą veikiančio žmogaus gebėjimų pratęsimu. Būdamas laisva būtybė, jis pri-
klauso sau; priežastis, vadinkime ją produktyviąja priežastimi, yra jis pats; padarinys, 
vadinkime jį pagamintu turtu, taip pat yra jis. Kas drįstų ginčyti jo teisę į nuosavybę, 
kurią taip aiškiai ženklina jo asmenybės atspaudas? [...]

Tad turime grįžti prie žmogiškosios būtybės, prie visų turtų kūrėjo. [...] [B]ūtent dar-
bu žmogus pažymi medžiagą savo asmeniniu atspaudu. Būtent darbas įdirba žemę ir iš 
negyvenamos dykynės padaro tinkamą lauką; būtent darbas neįžengiamą mišką paver-
čia tvarkingai sudėliota mediena; būtent darbas, o tiksliau daugybė darbų, kuriuos daž-
nai atlieka visas pulkas darbininkų, iš sėklų išaugina kanapes, iš kanapių gauna siūlus, iš 
siūlų – audeklą, iš audeklo – drabužius; šachtose surinktą beformį piritą transformuoja 
į puošnią bronzą, kuri papuošia kokią nors viešą vietą ir visai tautai kartoja menininko 
mintį. [...]

Dėl darbo atsiradęs turtas dalyvauja žmogaus, kurio emanacija jis yra, teisėse; kaip 
ir žmogus, turtas yra neliečiamas tol, kol jis neišsiplečia tiek, kad susikirstų su kita teise; 
kaip ir žmogus, turtas yra individualus, kadangi jo pradžia yra individo nepriklauso-
mybė ir kadangi tada, kai jį formuojant bendradarbiauja keletas asmenų, paskutinysis 
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Usavininkas savo verte, savo asmeninio darbo vaisiais įsigyja visų savo ankstesnių bendra-
darbių darbą: būtent taip paprastai būna su pramonės gaminiais. Kai turtas pardavimo 
arba paveldėjimo būdu yra perduodamas iš vienų rankų į kitas, jo savybės nesikeičia; jis 
vis tiek yra darbu pasireiškiančios žmogaus laisvės vaisius ir teisėtai jį įgijęs savininkas, 
turintis tokias pat teises, kaip ir gamintojas.“4

Visuomenė ir individas
Daug kalbėjome apie individų teises. o ką būtų gali ma pasakyti apie visuomenės 

teises? Ar jos nėra svarbesnės už individo teises? Vis dėlto libertaras yra individualistas; 
jis laikosi nuomonės, kad viena pagrindinių socialinės teorijos klaidų yra traktuoti vi-
suomenę taip, tarsi ji tikrai egzistuotų. Visuomenė kartais yra laikoma aukštesniu arba 
pusiau dievišku veikėju, turinčiu specifines teises, kurios yra svarbesnės už individo tei-
ses; kitais atvejais – įsikūniju siu blogiu, kurį galima kaltinti dėl visų pasaulio blogy bių. 
Individualistas tvirtina, kad tik individai egzistuoja, mąsto, jaučia, renkasi ir veikia, o 
visuomenė yra ne gyva būtybė, o paprasčiausiai vardas, kuriuo pavadinama grupė sąvei-
kaujančių individų. Laikant visuomenę besirenkančiu ir veikiančiu daiktu, nebeįžvelgia-
mos tikrosios veikiančios jėgos. jeigu mažoje bendruomenėje dešimt žmonių su siburia 
tam, kad vogtų ir nusavintų iš kitų trijų, tai jie aiš kiai ir akivaizdžiai yra individų grupė, 
sutartinai veikianti prieš kitą grupę. jeigu šioje situacijoje šie dešimt žmonių im tų save 
vadinti visuomene, veikiančia pagal savo interesus, tai toks paaiškinimas teisme sukeltų 
juoką; net šie dešimt plėšikų veikiausiai pasigėdytų naudoti tokį argumentą. Bet jeigu jų 
skaičius padidėja, tai toks akių dūmimas paplinta ir sėkmingai kvailina žmones.

ydingą tokio kuopinio daiktavardžio kaip „tauta“, kuris šiuo atžvilgiu yra panašus į 
„visuomenę“, vartojimą kandžiai pastebėjo istorikas Parkeris T. Moonas:

„Kai žmogus pavartoja žodį „Prancūzija“, jis mąsto apie Prancūziją kaip apie vienetą, 
kaip apie daiktą. Kai [...] sakome „Prancūzija pasiuntė savo karius užkariauti Tunisą“, 
priskiriame šaliai ne tik vienovę, bet ir asmenybę. Žodžiai paslepia faktus ir tarptautinius 
santykius paverčia žavinga drama, kurioje vaidina suasmenintos tautos, o mes pernelyg 
lengvai pamirštame tikruosius aktorius – vyrus ir moteris iš kūno ir kraujo. [...] [j]eigu 
neturėtume žodžio „Prancūzija“, [...] tai Tuniso ekspediciją daug tiksliau nusakytume 
kaip nors taip: „keletas iš šių trisdešimt aštuonių milijonų asmenų pasiuntė trisdešimt 
tūkstančių kitų užkariauti Tunisą“. Taip pateikiant faktą iš karto kyla klausimas arba, 
tiksliau tariant, daugybė klausimų. Kas buvo tie „keletas“? Kodėl jie pasiuntė trisdešimt 
tūkstančių į Tunisą? Ir kodėl šie pakluso? Imperijas kuria ne „tautos“, o žmonės. Mums 
iškyla problema kiekvienoje tauto je atrasti tuos žmones, tas aktyvias, suinteresuotas ma-
žumas, kurios yra tiesiogiai suinteresuotos imperializmu, ir tada išanalizuoti priežas-
tis, dėl kurių dauguma pakelia imperialistinės ekspansijos lemiančio karo išlaidas ir jį 
kariauja.“5

4 Leon Wolowski and Emile Levasseur, „Property“, in Lalor‘s Cyclopedia of Political Science... Chicago: M. B. Cary 
& Co., 1884, Ill, p. 392–393.

5 Parker Thomas Moon, Imperialism and World Politics. New york: Macmillan, 1930, p. 58.
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U Individualistinis požiūris į visuomenę kartais api bendrinamas fraze: „visuomenė“ yra 

visi, išskyrus mane. Šia tiesmukai pateikta analize galima pasinaudoti svarstant ne tik tuos 
atvejus, kai visuomenė yra laikoma superherojumi, turinčiu superteises, bet ir tuos, kai 
ji laikoma superpiktadariu, ant kurio pečių guli milžiniška kaltė. Pasvarstykime tipišką 
požiūrį, kad už individo padarytą nusikaltimą kaltas ne pats nusikaltėlis, o visuomenė. 
Pavyzdžiui, ap tarkime atvejį, kai Smithas apiplėšia arba nužudo johnsą. „Senamadiškas“ 
požiūris teigia, kad už šį veiksmą atsakingas Smithas. Šiuolaikinis liberalas tam priešinasi 
teigdamas, kad atsakinga visuomenė. Tai skamba rafinuotai ir humaniškai, bent jau kol 
nepritaikome individualistinės perspektyvos. Tada pamatome, kad liberalai iš tikrųjų sako, 
jog už nusikaltimą atsakingi visi, išskyrus Smithą, žinoma, įskaitant auką johnsą. Švelniai 
tariant, praktiškai kiekvienas pripažintų šios pozicijos absurdiškumą. Bet išgalvojus fiktyvų 
daiktą visuomenę, šis procesas yra supainiojamas. Kaip sako sociologas Arnoldas W. Gree-
nas: „[t]okiu atveju išeitų, kad jeigu už nusikaltimą atsakinga visuomenė, o ne nusikaltėliai, 
tai už nusikaltimą atsakingais gali būti laikomi tik tie visuomenės nariai, kurie nusikaltimo 
nepadarė. Sumanyti tokią akivaizdžią nesąmonę galima tik išgalvojant visuomenę kaip vel-
nią, kaip nuo žmonių ir to, ką jie daro, nepriklausomą blogį.“6

Žinomas amerikiečių libertarizmo autorius Frankas Chodorovas išryškino tokį po-
žiūrį į visuomenę, rašydamas, kad „visuomenė yra žmonės“:

„Visuomenė yra kuopinė sąvoka ir niekas daugiau; tai patogus būdas pavadinti tam 
tikrą skaičių žmonių. Lygiai kaip ir šeima, minia, gauja ar bet koks kitas vardas, kurį 
suteikiame žmonių sankaupai. Visuomenė [...] nėra dar vienas „asmuo“; jeigu surašymo 
metu surašoma šimtas milijonų žmonių, tai žmonių yra tiek – ir nė vieno daugiau, ka-
dangi visuomenė padidėti gali tik dėl dauginimosi. 

Visuomenės kaip metafizinio asmens sąvoka žlunga pastebėjus, kad visuomenė iš-
nyksta, kai išnyksta ją sudarančios dalys; kaip ir „vaiduoklių miesto“ arba civilizacijos, 
apie kurią sužinome iš jos paliktų artefaktų, atveju. Išnykus individams, išnyksta ir vi-
suma. Visuma atskirai neegzistuoja. Kuopinio daiktavardžio vartojimas kartu su veiks-
mažodžiu atveda mus į vaizduotės spąstus; mes turime polinkį suasmeninti kolektyvą ir 
mąstyti apie jį kaip turintį savo kūną ir sielą.“7

Laisvi mainai ir kontraktų laisvė
Libertarizmo kredo šerdis yra kiekvieno žmogaus ab soliučių nuosavybės teisių pripa-

žinimas: pirma, į savo kūną, ir antra, į anksčiau nenaudotus gamtinius išteklius, kuriuos 
jis pirmasis transformuoja savo darbu. Šios dvi aksiomos – teisė į savo asmens nuosavy-
bę ir naujakurystės teisė – nusako visus libertarizmo sistemos principus. Libertarizmo 
doktrina yra šios centrinės doktrinos implikacijų plėtojimas ir taikymas. Pavyzdžiui, 
žmogui X priklauso jo asmuo, jo darbas ir ūkis, kurį jis įdirbo ir kuriame augina kvie-
čius. Kitam žmogui y priklauso jo pagauta žuvis; trečiam žmogui Z priklauso jo išauginti 
kopūstai ir žemė, kurioje jie užau go. Bet jeigu žmogui kas nors priklauso, tai jis turi teisę 

6 Arnold W. Green, „The Reified Villain“, Social Research. Winter, 1968, p. 656.
7 Frank Chodorov, The Rise and Fall of Society. New york: Devin Adair, 1959, p. 29–30.
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Ušią nuosavybę kam nors atiduoti arba su kuo nors ja mainytis, o po to kitas žmogus įgyja 
absoliučią teisę į nuosavybę. Iš šios išvestinės teisės į privačiąją nuosavybę kyla pamatinis 
laisvų susitarimų ir laisvosios rinkos ekonomikos pagrindimas. Tad jeigu X augina kvie-
čius, tai jis gali ir veikiausiai sutiks mainyti dalį šių kviečių į dalį y sugautos žuvies arba Z 
išaugintų kopūstų. Kadangi X ir y (arba y ir Z, arba X ir Z) sudaro savanorišką susitari-
mą mainytis nuosavybės teisėmis, tai nuosavybė po to tampa lygiai tokia pat teisėta kito 
asmens nuosavybe. jeigu X išmaino kviečius į y žuvį, tai ta žuvis tampa X nuosavybe, su 
kuria šis gali daryti ką panorėjęs, o kviečiai lygiai taip pat tampa y nuosavybe.

Be to, žmogus gali mainyti ne tik jam priklausančius materialius objektus, bet ir savo 
darbą, kuris, žinoma, taip pat jam priklauso. Tad Z gali parduoti savo darbo paslaugas ir 
mokyti ūkininko X vaikus mainais už dalį ūkininko produkcijos.

Taip jau yra, kad laisvosios rinkos ekonomika ir iš jos išplaukianti specializacija bei dar-
bo pasidalijimas šiuo me tu yra produktyviausia visų žmogui žinomų ekonomikos formų 
ir yra atsakinga už industrializaciją bei moderniąją ekonomiką, kurių pagrindu sukurta 
mūsų civilizacija. Tai sėkmingas utilitaristinis laisvosios rinkos rezultatas, tačiau libertarui 
tai nėra pagrindinis motyvas remti šią sistemą. Pagrindinis motyvas yra moralinis, kylantis 
iš mūsų anksčiau pateiktos prigimtinėmis teisėmis pagrįstos privačiosios nuosavybės sam-
pratos. Net jeigu būtų galima parodyti, kad despotizmo ir sistemiško intervencionizmo 
visuomenė yra produktyvesnė už tai, ką Adamas Smithas vadino prigimtinės laisvės siste-
ma, libertarai vis tiek rem tų pastarąją sistemą. Visa laimė, kad, kaip ir daugelyje kitų sričių, 
nauda ir moralė, prigimtinės teisės ir bendrasis klestėjimas eina koja kojon.

Išplėtota rinkos ekonomika, kad ir kokia sudėtinga sis tema atrodytų iš pirmo žvilgs-
nio, yra vien tik milžiniškas tinklas savanoriškų ir abiem pusėms sutartų mainų, tokių 
kaip matėme vykstant tarp kviečių ir kopūstų augintojų arba tarp ūkininko ir mokyto-
jo. Tad kai už dešimties centų monetą perku laikraštį, įvyksta abiem pusėms naudingi 
mainai tarp dviejų asmenų: aš perduodu laikraščių pardavėjui dešimties centų monetos 
nuosavybę, o jis man per duoda laikraščio nuosavybę. Taip darome todėl, kad darbo pa-
sidalijimo sąlygomis aš apskaičiuoju, kad laikraštis man yra vertingesnis už dešimties 
centų monetą, o laikraščių pardavėjas teikia pirmenybę ne laikraščiui, o monetai. Arba 
dėstydamas universitete savo atlyginimą vertinu labiau, ne gu galimybę atsisakyti dėsty-
tojo darbo, o universiteto valdžia apskaičiuoja, kad galimybę gauti mano teikiamas dės-
tytojo paslaugas jie vertina labiau, negu galimybę man nemokėti pinigų. jeigu laikraščių 
pardavėjas už laikraštį reikalautų penkiasdešimt centų, galėčiau nuspręsti, kad laikraštis 
to kios kainos nevertas; lygiai taip pat, jeigu reikalaučiau pa trigubinti mano dabartinį 
atlyginimą; galimas daiktas, kad universitetas atsisakytų mano paslaugų.

Daugelis žmonių yra linkę pripažinti, kad nuosavybės teisės ir laisvosios rinkos eko-
nomika yra teisinga ir derama, ir sutikti, kad ūkininkas gali iš klientų imti už kviečius 
tiek, kiek jie sutinka mokėti, o darbininkas – tiek, kiek kiti su tinka mokėti už jo pas-
laugas. Tačiau jie piktinasi dėl vieno dalyko – paveldėjimo. jeigu Willie Stargelas8 yra 
dešimt kar tų geresnis ir našesnis beisbolo žaidėjas už jho jacką, tai jie pripažįsta, jog 

8 Willie Stargelas (1940-2001) – garsus amerikiečių beisbolo žaidėjas, – vert. past.
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U W. Stargelas teisingai uždirba dešimteriopai daugiau už jį, tačiau jie klausia: kaip pagrįsti 

tai, kad kas nors, kieno vienintelis nuopelnas yra būti Rockefellerių vaiku, paveldi daug 
daugiau turtų nei tas, kuris gimė Rothbardų šeimoje? Libertarizmas teigia, kad atsakymo 
reikia ieškoti ne žvelgiant į gavėją, ne į Rockefellerių arba Rothbar dų vaiką, o į davėją – į 
savo palikimą skiriantį žmogų. juk jeigu Smithas, johnsas ir W. Stargelas turi teisę į savo 
darbą ir nuosavybę, taip pat teisę šią nuosavybę išmainyti į pana šiai įgytą kitų žmonių 
nuosavybę, tai jie turi ir teisę atiduoti savo nuosavybę kam panorėję. Žinoma, didžioji 
dalis tokių dovanų yra nuosavybės savininkų dovanos savo vaikams – žodžiu, palikimas. 
jeigu W. Stargelui priklauso jo darbas ir šiuo darbu uždirbami pinigai, jis turi teisę šiuos 
pinigus atiduoti kūdikiui Stargelui.

Tad šiuolaikinėje laisvosios rinkos ekonomikoje ūki ninkas maino savo kviečius į pini-
gus; kviečius perka ma lūnininkas, kuris juos apdoroja ir perdirba į miltus; ma lūnininkas 
miltus parduoda duoną kepančiam kepėjui; kepėjas duoną parduoda didmenininkui, 
kuris parduoda ją krautuvininkui, o šis galiausiai ją parduoda vartotojui. Kiekviename 
šio kelio žingsnyje gamintojas gali mainais į pinigus samdyti darbininkų darbo paslau-
gas. Pinigų įve dimas į šią lygtį yra sudėtingas procesas, tačiau turi būti aišku, kad jų 
naudojimas yra iš principo lygiavertis bet ko kiai į kviečius, miltus ar ką kita mainomai 
prekei. Vietoje pinigų mainomąja gėrybe galėtų būti audeklai, geležis ar kas nors kita. 
Kiekvienas žingsnis yra susitarimas dėl abiem pusėms naudingo apsikeitimo nuosavybės 
teisėmis ir tokio sandorio įvykdymas.

Dabar esame pasirengę suprasti, kaip libertaras api brėžia „laisvės“ sąvoką. Laisvė yra 
toji sąlyga, kai nesi kišama į asmens nuosavybės teises į savo kūną ir teisėtą materialų 
turtą bei prieš jį nenaudojama agresija. Kito žmogaus nuosavybę pavogęs žmogus kišasi į 
aukos laisvę ir ją riboja, lygiai kaip žmogus, kuris trenkia kitam žmogui per galvą. Laisvė 
ir nevaržomos nuosavybės teisės eina iš vien. Kita vertus libertarui nusikaltimas yra agre-
syvus veiksmas prieš žmogaus nuosavybę į jo paties asmenį, tiek į jam priklausančius 
materialius objektus. Nusikaltimas yra smurtinis kišimasis į žmogaus nuosavybę, tad ir 
laisvę. Vergija – laisvės priešybė – yra padėtis, kai vergas visai arba beveik visai neturi 
teisės į savo asmens nuosavybę; jo asmenį ir jo gaminius sistemiškai jėga nusavina jo 
šeimininkas.

Tad libertaras, žinoma, yra individualistas, bet ne egalitaristas. Vienintelė jo ginama 
„lygybė“ yra visų žmonių lygios teisės į savo asmens nuosavybę, į nenaudojamų iš teklių, 
kuriuose jis „įsikuria“, nuosavybę ir į kitų žmonių nuosavybę, kurią įgijo arba per sava-
noriškus mainus, arba kaip dovaną.

Nuosavybės teisės ir „žmogaus teisės“
Liberalai paprastai pripažįsta, kad kiekvienas indivi das turi teisę į „asmens laisvę“, į 

laisvę mąstyti, kalbėti, rašyti ir užsiimti tokiais asmeniniais „mainais“ kaip lytiniai santy-
kiai tarp „sutinkančių suaugusiųjų“. Žodžiu, liberalai mėgi na išsaugoti individo teisę į 
savo kūną, bet neigia individo teisę į „nuosavybę“, t. y. teisę būti materialių objektų savi-
ninku. Iš čia kyla tipiška liberalioji dichotomija tarp „žmo gaus teisių“, kurias jis siekia 
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Uišsaugoti, ir „nuosavybės teisių“, kurias jis atmeta. Tačiau, anot libertarų, jos yra neatsie-
jamai susijusios; galima išsaugoti tik arba abi, arba nė vienos.

Imkime, pavyzdžiui, liberalų socialistą, teigiantį, kad visos „gamybos priemonės“ turi 
priklausyti valstybei, tačiau siekiantį išsaugoti „žmogaus“ teises į žodžio ir spaudos lais-
vę. Kaip naudotis šiomis „žmogaus“ teisėmis, jeigu visuome nę sudarantiems individams 
nepripažįstamos nuosavybės teisės? Pavyzdžiui, kaip galima naudotis teise į laisvą spau-
dą, jeigu valdžiai priklauso visas laikraštinis popierius ir visos spaustuvės? jeigu valdžiai 
priklauso visas laikraštinis popierius, tai ji neišvengiamai turi teisę ir galią jį skirstyti. 
Tad jeigu valdžia nuspręstų kuriam nors žmogui popieriaus neskirti, tai jo „teisė į laisvą 
spaudą“ skambėtų kaip grynas farsas. o kadangi valdžia turi kažkaip paskirstyti popie-
rių, kurio visiems nepakanka, tai, pavyzdžiui, mažumų arba „ardytojų“ antisocialistų 
teisė į laisvą spaudą bus visiškai ignoruojama. Tą patį galima pasakyti apie „teisę į laisvą 
žo dį“, jeigu visos susirinkimų salės priklausytų valdžiai ir ji sales skirstytų kaip tinkama. 
Arba, pavyzdžiui, jeigu Sovie tų Rusijos valdžia, būdama ateistinė, nuspręstų neskirti iš-
teklių macų gamybai, tai žydų ortodoksų „religijos laisvė“ taptų farsu; bet sovietų valdžia 
visada galėtų atsikirsti, kad žydai ortodoksai yra menka mažuma ir kapitalinė įranga 
neturi būti skiriama macų gamybai.

Esminis liberalaus „žmogaus teisių“ ir „nuosavybės teisių“ skyrimo trūkumas yra tai, 
kad žmonės tokiu atveju laikomi bekūnėmis abstrakcijomis. jeigu žmogus turi teisę į 
savo asmens nuosavybę, teisę kontroliuoti savo gyvenimą, tai realiame pasaulyje jis taip 
pat turi turėti teisę palaikyti sa vo gyvybę, dorodamasis su ištekliais ir juos perdirbda-
mas; jam turėtų priklausyti žemė, ant kurios jis stovi, ir ištekliai, kuriuos jis turi naudoti. 
Žodžiu, kad išsaugotų savo „žmo gaus teises“ – arba nuosavybę į savo asmenį – jis taip 
pat turi turėti nuosavybės teisę į materialųjį pasaulį, į savo gaminius. Nuosavybės teisės 
yra žmogaus teisės. jos būtinos toms žmogaus teisėms, kurias liberalai mėgina palaikyti. 
Žmogaus teisės į spaudos laisvę priklauso nuo žmogaus tei sių į privačiąją laikraštinio 
popieriaus nuosavybę.

Tiesą sakant, nėra žmogaus teisių, kurios skirtųsi nuo nuosavybės teisių. Žmogaus 
teisė į laisvą žodį yra paprasčiausia nuosavybės teisė išsinuomoti iš savininkų susirinki-
mų salę arba pačiam ją turėti; žmogaus teisė į laisvą spaudą yra nuosavybės teisė pirkti 
medžiagas ir tada spausdinti skrajutes arba knygas ir pardavinėti jas tiems, kurie sutinka 
pirkti. Šalia nuosavybės teisių, kurias kiekvienu konkrečiu atveju galima išvardyti, nėra 
jokios papildomos „teisės į žodžio laisvę“ arba laisvą spaudą. Be to, atrandant ir identi-
fikuojant tuo atveju paliečiamas nuosavybės teises, galima išspręsti visus galinčius iškilti 
tariamus teisių konfliktus.

Pavyzdžiui, pasvarstykime klasikinį pavyzdį, kuriuo remdamiesi liberalai paprastai 
skelbia, kad asmens teisė į laisvą žodį turi būti ribojama dėl viešojo intereso: garsią ją tei-
sėjo Sherlocko Holmeso frazę, kad niekas neturi teisės pilname žmonių teatre melagin-
gai šaukti „Gaisras!“. Holmesas ir jo sekėjai nuolat naudoja šį pavyzdį siek dami įrodyti 
neva visos teisės yra tik santykinės ir preliminarios, o ne tikslios ir absoliučios.

Tačiau šiuo atveju problema yra ne tai, kad teisių negalima pernelyg išplėsti, o tai, 
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U kad šis atvejis aptariamas ne nuosavybės teisių, o neapibrėžtais ir miglotais „žodžio lais-

vės“ terminais. Vyrukas, kuris pilname žmonių teatre melagingai šaukdamas „Gaisras!“ 
sukėlė neramumus, būtinai yra arba teatro savininkas (arba savininko atstovas), arba 
mokantis klientas. jeigu jis yra savininkas, tai apgavo savo klientus. jis paėmė jų pinigus 
mainais į pažadą parodyti filmą arba vaidinimą, o dabar vietoj to, melagingai šaukdamas 
„Gaisras!“, sužlugdo renginį ir nutraukia peržiūrą. Taip jis sulaužo sutarties įsipareigoji-
mus ir pavagia savo klientų nuosavybę – pinigus – pažeisdamas jų nuosavybės teises.

Kita vertus, tarkime, kad šaukiantysis yra klientas, o ne savininkas. Tuomet jis pažei-
džia teatro savininko ir kitų už peržiūrą sumokėjusių svečių teises. Kaip svečias, jis įžen-
gia į nuosavybę su tam tikromis sąlygomis, tarp jų jis turi pareigą negadinti savininko 
turto ir netrukdyti savininko parengtai peržiūrai. Todėl jo piktavališkas veiksmas pažei-
džia teatro savininko ir visų kitų klientų nuosavybės teises.

Taigi žmogaus, melagingai šaukiančio „Gaisras!“ atveju nėra reikalo apriboti indi-
vidualias teises. Individų teisės lieka absoliučios, bet jos yra nuosavybės teisės. Vyrukas, 
pilname žmonių teatre piktavališkai šaukiantis „Gaisras!“, tikrai yra nusikaltėlis, tačiau 
ne todėl, kad jo vadinamoji teisė į žodžio laisvę turi būti pragmatiškai apribota dėl va-
dinamojo viešojo gėrio; jis yra nusikaltė lis todėl, kad aiškiai ir akivaizdžiai pažeidė kito 
asmens nuosavybės teises.

Versta iš: RoTHBARD, Murray N. For a New Liberty: The Libertarian Manifesto. Auburn, 
Alabama: 2006 [1973], p. 27–45.

RoTHBARD, Murray N. Nuosavybė ir rinkos tvarka. Vilnius:
Lietuvos laisvosios rinkos institutas, 2008, p. 50–70, iš anglų kalbos vertė Vilius Dranseika.
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Uteisingumas ir nuosavybės teisės

murray n. rothbard

Utilitarizmo fiasko
Dar visai neseniai laisvosios rinkos ekonomistai skyrė mažai dėmesio tam, kuo iš 

tikrųjų mainomasi jų taip uoliai propaguojamoje rinkoje. Pasinėrę į laisvosios prekybos, 
verslo, investicijų ir kainų sistemos veikmę bei jų privalumų analizę ekonomistai pa-
prastai nepastebi tikrų jų mainų vyksmo. Iš akių jie pameta faktą, kad tai, kuo iš tikrųjų 
mainomasi, kai dešimt tūkstančių dolerių iškeičia mi į automobilį ar vienas doleris į gim-
nastikos lanką, yra nuosavybės teisė į kiekvieną šių gėrybių. Žodžiu, kai už vieną dolerį 
perku lanką, tai iš tikrųjų savo nuosavybės teisę į tą dolerį išmainau į nuosavybės teisę 
į lanką; krautuvininkas atlieka priešingą veiksmą.1 Tai reiškia, kad įprastos ekonomis-
tų pastangos būti wertfrei [vertybiškai neangažuotos] ar bent jau apsiriboti prekybos ir 
mainų procesų propaganda negali būti sėkmingos. juk tam, kad aš ir krautuvininkas ga-
lėtume iš tiesų laisvai, be prievarti nio trečiųjų šalių kišimosi, išmainyti dolerį į lanką, šie 
ekonomistai turėtų skelbti, kad mano pradinė nuosavybės teisė į dolerį ir krautuvininko 
nuosavybės teisė į lanką yra teisinga ir tikra.

Tam, kad ekonomistas galėtų pasakyti, kad X ir y gali laisvai, netrukdant trečiosioms 
šalims, išmainyti gėrybę A į gėrybę B, jis taip pat turi pasakyti, kad prekė A teisėtai ir 
tikrai priklauso individui X, o prekė B teisėtai priklauso individui y. Vadinasi, ekono-
mistas, priklausantis laisvo sios rinkos šalininkams, privalo turėti nuosavybės teisių tei-
singumo teoriją; jis negali sakyti, kad gėrybė A tikrai priklauso individui X, kartu nepri-
pažindamas kokios nors tokią nuosavybę pagrindžiančios teisingumo teorijos.

Tarkime, kad ruošdamasis įsigyti patikusį lanką suži nau, jog krautuvininkas jį pavo-
gė iš Z. Net tariamai wertfrei ekonomistas jau negalėtų toliau atsainiai remti siūlomus 
nuosavybės teisių mainus tarp manęs ir krautuvininko. juk dabar žinome, kad krautu-
vininko y nuosavybės teisė yra netikra ir neteisėta, tad jį reikia priversti grąžinti lanką 
tikrajam savininkui Z. Tokiu atveju ekonomistas, turintis pripažinti, kad iš tikrųjų teisė į 
lanką priklauso Z, tegali pripažinti mainus tarp manęs ir Z, o ne manęs ir y.

Turime dvi nesuderinamas pretenzijas į lanko nuo savybę. jeigu ekonomistas pripa-
žįsta, kad tik Z gali par duoti lanką, tai jis implicite sutinka, kad Z pretenzija į lanką yra 
teisinga, o y – neteisinga. Net jei ekonomistas ir toliau pripažįsta y teisę jį parduoti, tai 

1 Ekonomistai neskiria deramo dėmesio už mainų slypinčioms nuosavybės teisėms, kurių svarbą pabrėžė socialinis 
filosofas Spenceris Heathas. Taigi „[t]ik tie daiktai, kurie mums priklauso, gali būti mainomi arba naudojami kaip 
paslaugų teikimo ar mainų priemonė. Šie mainai nėra pergabenimas – tai nuosavybės teisės perdavimas. Tai yra 
socialinis, o ne fizinis procesas.“ Spencer Heath, Citadel, Market, and Altar. Baltimore, Md.: Science of Society 
Foundation, 1957, p. 48.
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U jis implicite laikosi kitos nuosavybės teisių teorijos: būtent, kad vagystė yra pateisina-

ma. Kad ir kaip jis pasirinktų, ekonomistas ne gali išvengti sprendimo dėl pasirenkamos 
nuosavybę grindžiančios teisingumo teorijos. Be to, ekonomistui paskelbus neteisybę ar 
vagystę, ir pripažinus Z nuosavybę, jo darbas nesibaigia. o kuo pagrindžiama Z teisė į 
lanką? Ar vien tuo, kad jis nėra vagis?

Pastaraisiais metais laisvosios rinkos šalininkai – ekonomistai Ronaldas Coase’as ir 
Haroldas Demsetzas – ėmėsi pastangų atkurti pusiausvyrą ir sutelkė savo dėme sį į tai, 
kaip rinkos ekonomikai svarbu aiškiai ir tiksliai demarkuoti nuosavybės teises. jie paro-
dė, kad ši demarkacija svarbi paskirstant išteklius ir užkertant kelią dėl individų veiksmų 
primetamoms nepageidaujamoms „išorinėms išlaidoms“ bei jas kompensuojant. Tačiau 
R. Coase’as ir H. Demsetzas nepasiūlė nuosavybės teisių teisingumo teori jos. Tiksliau 
sakant, jie pasiūlė dvi teorijas: vieną, jog „visiš kai nesvarbu“, kaip paskirstomos nuo-
savybės teisės, svarbu tik tai, kad jų paskirstymas būtų griežtas; ir kitą, jog teisės turi 
būti paskirstomos siekiant minimizuoti „visumines socialinių transakcijų išlaidas“, nes 
jų minimizavimas esąs wertfrei būdas pasitarnauti visai visuomenei.

Čia nėra vietos detaliai R. Coase’o ir H. Demsetzo kriterijų kritikai. Pakaks pasa-
kyti, kad kai dėl nuosavybės teisių į tą patį žemės sklypą nesutaria gyvulių augintojas 
ir žemdirbys ir net jei skirstant išteklius nuosavybės teisių paskirstymas būtų „visiškai 
nesvarbus“ (ką taip pat galima ginčyti), jis neabejotinai bus svarbus gyvulių augintojui 
ir žemdirbiui. Ir, antra, neįmanoma įvertinti „visuminių transakcijų išlaidų“, jeigu suvo-
kiame, kad visos išlaidos yra subjektyvios, todėl intersubjektyviai jų palyginti negalima.2 

Čia svarbu tai, kad R. Coase’as ir H. Demsetzas kartu su visais kitais ekonomikos utili-
taristais, pripažįstančiais lais vąją rinką, tiesiogiai ar numanomai palieka valdžiai galią 
apibrėžti ir paskirstyti teises į privačiąją nuosavybę.

Keista, kad ekonomistai utilitaristai, paprastai itin skeptiškai žiūrintys į valdžios in-
tervencijas, mielai sutin ka valdžios rankose palikti patį rinkos proceso pamatą – nuo-
savybės teisių apibrėžimą ir paskirstymą. Manytina, kad jie taip elgiasi todėl, kad patys 
neturi nuosavybės tei sių teisingumo teorijos, tad nuosavybės teisių paskirsty mo naštą 
perkelia valdžiai. Taigi jeigu Smithas, johnsas ir Donas kiekvienas turi nuosavybės ir 
ketina mainytis teisėmis į ją, utilitaristas paprasčiausiai teigia: jeigu šios teisės yra tei-
sėtos (t. y., jeigu valdžia joms pritaria), tai jas laikome pagrįstomis. Tik jeigu kas nors 
pažeidžia valdžios nustatytą teisėtumo apibrėžimą (pavyzdžiui, vagiliaujantis krautuvi-
ninkas y), tai utilitaristai yra pasirengę sutikti tiek su bendru, tiek su valdžios požiūriu, 
kad tam tikri veiksmai yra neteisingi. Vadinasi, utilitaristams ir vėl nepavyksta išvengti 
nuosavybės teisingumo teorijos. Tiesą sakant, jie turi tokią teoriją, tačiau ji akivaizdžiai 
primityvi: teisinga yra tai, ką valdžia apibrėžia kaip teisėtą.

Čia, kaip ir daugelyje kitų socialinės filosofijos sričių, matome, kad utilitaristai, siek-
dami savo tuščio tikslo būti wertfrei, „moksliškai“ išsižadėdami bet ko kios teisingumo 
teorijos, iš tiesų tokią teoriją turi: būtent – pritaria bet kuriai procedūrai, pagal kurią 

2 Neseniai išlaidų subjektyvumą puikiai išryškino jamesas M. Buchananas. Žr. james M. Buchanan, Cost and Choice. 
Chicago: Markham, 1969.
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Uvaldžia paskirsto nuosavybės teises. Be to, pastebime, kad kaip ir daugeliu kitų atvejų 
tuščiai siekdami išlikti wertfrei, utili taristai galiausiai teisingumu laiko bet kokią valdžios 
nu statytą tvarką, t. y. aklai gina status quo.3

Aptarkime utilitaristų pritarimą valdžios vykdomam nuosavybės teisių paskirstymui. 
Ar šiuo pritarimu įmano ma bent iš dalies pasiekti utilitaristinį griežto ir tikslaus nuo-
savybės teisių paskirstymo tikslą? Tarkime, kad valdžia pripažįsta jau egzistuojančias 
Smitho, johnso ir Dono teises į jų nuosavybę. Valdžios grupuotė sugalvoja atimti šias 
tei ses ir nuosavybę perskirstyti Ronui, Braunui ir Robinsonui. Šio sumanymo priežastis 
galėtų būti kokia nors socialinė teorija ar netgi paprasčiausias faktas, kad Ronas, Brau-
nas ir Robinsonas turi daugiau politinės galios nei pradinė savininkų trijulė. Laisvosios 
rinkos ekonomistų ir kitų uti litaristų reakcija į šį siūlymą nuspėjama: jie priešinsis jam 
remdamiesi tuo, kad keliamas pavojus visuomenei labai naudingam nuosavybės teisių 
apibrėžtumui ir tvarumui. Sakykime, kad valdžia, nekreipdama dėmesio į mūsų utilita-
ristų protestus, vis vien įvykdo savo sumanymą ir perskirsto nuosavybės teises. Dabar 
valdžia tikraisiais ir tei sėtais savininkais laiko Roną, Brauną ir Robinsoną, o bet kokias 
pradinės trijulės pretenzijas į šią nuosavybę pripažįs ta netinkamomis, neteisėtomis ir 
netgi ardomosiomis. Kaip mūsų utilitaristai reaguos dabar?

Kadangi utilitaristai savąją nuosavybės teisingumo teoriją grindžia vien tuo, ką val-
džia paskelbia esant teisėta, turėtų būti aišku, kad jie niekaip negali pagrįsti raginimų 
grąžinti aptariamą nuosavybę jos pradiniams savininkams. Nori jie to ar ne, kad ir kokį 
priešinimąsi utilitaristai jaustų širdyje, jiems tenka paprasčiausiai pripažinti naują val-
džios apibrėžtą ir pripažintą nuosavybės teisių paskirstymą. Uti litaristai turi pritarti ne 
tik nuosavybės teisių, bet ir visam kitam status quo, kad ir kaip dažnai valdžia nuspręstų 
keisti ir perskirstyti tokias teises. Be to, atsižvelgdami į istorinę patirtį galime sakyti, kad 
patikėti valdžiai saugoti nuo savybės teises yra tarsi lapei patikėti saugoti vištidę.

Akivaizdu, kad utilitaristų ir laisvosios rinkos eko nomistų tariama laisvosios rinkos 
ir nuosavybės teisių gynyba iš tiesų yra labai nepatikima. Stokodami valdžios imprima-
tur peržengiančios teisingumo teorijos utilitaris tai tegali taikstytis su kiekvienu valdžios 
vykdomu perskirs tymu šiam jau įvykus, kad ir kokie dirbtiniai, skuboti ar politiškai mo-
tyvuoti būtų šie pakeitimai. Kadangi jie nenubrėžia jokių aiškių valdiško nuosavybės 
perskirstymo ribų, utilitaristai galiausiai patys negali pasiūlyti jokios realios nuosavybės 
teisių apsaugos. Kai valdžia gali greitai ir sa vavališkai pakeisti nuosavybės apibrėžimus, 
jie patys negali garantuoti ilgalaikio nuosavybės teisių tikrumo ir netgi jų siekiamo so-
cialinio ir ekonominio efektyvumo.4 Visa tai implikuoja utilitaristų kalbos apie tai, kad 
bet kuri laisvoji ateities visuomenė turės vadovautis tais nuosavybės teisių apibrėžimais, 
kuriuos tuo metu pripažins valdžia.

Pasvarstykime hipotetinį pavyzdį, rodantį utilitaristinio privačiosios nuosavybės gy-
nimo žlugimą. Tarkime, kad valdžią kas nors įtikina, jog būtina įkurti laisvosios rinkos 

3 Tuo nenoriu pasakyti, kad socialinių mokslų ar ekonominė analizė negali būti wertfrei, o tik tai, kad bet koks, nors 
ir menkiausias, mėginimas analizę taikyti politinėje arenoje turi apimti ir implikuoti kokią nors etinę poziciją.

4 Apie visos įstatymų galią turinčios teisės savavališkumą ir netvirtumą žr. Bruno Leoni, Freedom and the Law, Los 
Angeles: Nash, 1972.
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U (laissez faire) visuomenę. Tačiau prieš pradėdama veikti, ji perskirsto nuosavybės teises 

taip, kad visą Niujor ko teritoriją paskelbia Rockefellerių, o Masačusetsą – Kennedy šei-
mos nuosavybe ir t. t. Po to ji išsiskirsto, tad ateina galas mokesčiams ir bet kokioms 
kitoms valdžios kišimo si į ekonomiką formoms. Nors mokesčiai bus panaikinti, Roc-
kefellerių, Kennedy bei kitos šeimos toliau diktuos sąlygas visiems dabartinės „jų“ teri-
torijos gyventojams, išieškodamos iš jų tai, kas dabar vadinama „nuoma“.5 Nesunku su-
prasti, kad mūsų utilitaristai neturi jokios intelektualinės amunicijos, leidžiančios mesti 
iššūkį šiai naujai tvarkai. Tiesą sakant, jie turėtų Rockefellerių, Kennedy ir kitų valdas 
pripažinti privačia nuosavybe, verta tokios pat pagarbos kaip ir tos įprastos nuosavybės 
teisės, kurias jie pripažino dar prieš kelis mėnesius. Taip nutinka todėl, kad utilitaristai 
neturi nuosavybės teisingumo teorijos ir tenkinasi bet kokio egzistuojančio status quo 
pripažinimu.

Pasvarstykime dar ir tai, kaip utilitaristas laisvės šalininkas save groteskiškai įvaro į 
kampą vergovės in stitucijos atžvilgiu. Svarstydamas vergovės instituciją ir tą „laisvąją“ 
rinką, anksčiau egzistavusią perkant, parduodant ir išnuomojant vergus, vien teisiniu 
nuosavybės apibrėži mu besikliaująs utilitaristas negali nepritarti vergijai, nes vergval-
džiai savo teisę į vergus įgydavo teisėtai ir sąžiningai. Akivaizdu, jog pritarimas „laisva-
jai“ vergų rinkai rodo, kad utilitaristų vartojamos nuosavybės sąvokos yra netinka mos. 
Tad norint padėti pamatus nuosavybės teisėms bei dabartinių oficialių nuosavybės teisių 
kritikai, reikalinga teisingumo teorija.

Versta iš: RoTHBARD, Murray N. Egalitarianism as a Revolt Against Nature and Other Essays. 
Auburn, Alabama: 2000 [1974], p. 89–115.

RoTHBARD, Murray N. Nuosavybė ir rinkos tvarka. Vilnius:  
Lietuvos laisvosios rinkos institutas, 2008,  p. 71–76, iš anglų kalbos vertė Vilius Dranseika.

5 Žinoma, čia nesiekiama kritikuoti bet kokios nuomos per se, bet tik suabejoti iš valdžios vykdomos prievartos išve-
damų nuosavybės (šiuo atveju – žemės valdų) teisių teisėtumu.
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UViešojo intereso kaina –  
nuosavybės teisių ribojimas

rita griguolaitė
„Žmogus gimsta savininku.“

(F. Bastiat)

„Kodėl kiekvieno pasaulyje esančio akro priklausymas visam 
pasauliui būtų moralesnis už individualios nuosavybė pripažinimą?“

(Murray N. Rothbard)

Nuosavybė yra rinkos santykių pagrindas. ji įgalina žmogų būti savarankišku visuo-
menėje, naudoti savo darbą ir sugebėjimus pridėtinei vertei kurti ir tuo praturtinti savo 
bendruomenę. Tik turėdamas nuosavybę į savo asmenį ir materialiuosius objektus žmo-
gus gali būti laisvas. Todėl nuosavybė ir su ja susijusios teisės yra ginamos visų šiuolaiki-
nių valstybių konstitucijų, o nuosavybės neliečiamumo principu grindžiama ekonominė 
santvarka ir teisiniai santykiai. 

Tačiau konkrečių savininko teisių samprata ir reguliavimas skiriasi. M. Robespierre‘as 
nuosavybę kildino iš įstatymo. Tuo tarpu F. Bastiatas teigė, kad nuosavybės teisė yra 
prigimtinė, o įstatymo tikslas tėra ją įtvirtinti. Šių požiūrių skirtumas nuosavybės teisių 
reguliavimui yra esminis.

Lietuvos civilinis kodeksas atitinka Robespierre‘o pažiūras ir nustato, kad nuosavy-
bės teisė yra sąlyginė, ji neturi pažeisti įstatymų ir kitų asmenų teisių. Savininkas gali val-
dyti, naudoti ir disponuoti savo nuosavybe tiek, kiek leidžia įstatymai. Toks reguliavimas 
įstatymo leidėjui sukuria teisę riboti nuosavybės teises bet kokiu pagrindu ir interesais, 
kurie įtvirtinti įstatymu, t.y. atitinka formalius teisėtumo kriterijus. 

Vienas iš tokių pagrindų yra viešasis interesas. Tam tikri objektai ir santykiai kaip 
viešasis interesas nustatomi įstatymu ar pripažįstami tokiais ad hoc teismo sprendimu. 
Nors viešojo intereso objektu laikoma tai, kas svarbu visuomenei, konkretaus viešojo 
intereso apibrėžimo nėra. Todėl praktiškai bet kokie interesai gali būti pripažinti viešai-
siais, bet kokios vertybės – svarbiomis visai visuomenei. Taip vis daugiau ekonominių-
teisinių santykių tampa visuomeniniu reikalu, o privačios nuosavybės teisės paaukoja-
mos „viešiems interesams“ tenkinti. 

Viešojo intereso įgyvendinimas, nepriklausomai nuo to, koks konkretus jo objektas ar 
ginamos vertybės, dažnai veda prie nuosavybės teisių ribojimo ar netekimo. Miškų ir že-
mės apsauga reiškia, kad savininkas arba apskritai negalės įsigyti nuosavybės, arba priva-
lės su ja elgtis tik taip, kaip leidžia įstatymas. Tinkamas teisės normų laikymasis gali lemti, 
kad dėl netinkamų valstybės institucijų veiksmų bus panaikinti administraciniai teisės 
aktai, kurių pagrindu sąžiningas nuosavybės savininkas naudojo savo nuosavybės teisės 
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U objektą. Tai lems ir naudojimo negalimumą. Valstybei svarbūs ekonominiai infrastruktū-

ros projektai gali pareikalauti apskritai atiduoti nuosavybę. Taigi, nuosavybės valdymas, 
naudojimas ir disponavimas priklauso nuo valstybės ir visuomenės „poreikių“.

Dėl tokios viešojo intereso įgyvendinimo įtakos nuosavybės teisių turiniui, nuosa-
vybės neliečiamumo principas lieka daugiau deklaracija, nei praktiškai veikianti tvarka. 
Savininkas negali būti tikras dėl savo nuosavybės, nes viešojo intereso sąvoka teismų 
pripažinta kaip dinamiška ir kintanti. Tai yra problema, kadangi ekonominės veiklos pa-
grindas yra aiškios ir nekintamos nuosavybės teisę saugančios taisyklės. jei nuosavybės 
teisės nėra stabilios, savininkas nerizikuos ir nesiims ekonominės veiklos. Todėl turimi 
ištekliai nebus racionaliai ir efektyviai naudojami ar paskirstyti. Nuosavybės teisių ribo-
jimas taip pat varžo laisvus rinkos mainus bei pridėtinės vertės kūrimą. 

Šiame darbe į viešą interesą pažvelgsime per nuosavybės teisių prizmę. Nagrinėsime 
nuosavybės neliečiamumą ir nuosavybės teisių turinį, viešojo intereso, kaip pagrindo ri-
boti nuosavybės teises, pasekmes savininko galimybei priimti sprendimus dėl savo nuo-
savybės bei analizuosime, kaip tai veikia žmogaus ūkinę veiklą bei ekonomiką.

Nuosavybės samprata ir reikšmė
Sąvoka „nuosavybė“ – daugialypė. ji yra sinonimas „turtui“, „daiktams“. Taip pat 

parodo santykį tarp asmenų ir daiktų.1 XIX a. prancūzų ekonomistas ir laissez faire 
doktrinos gynėjas F. Bastiatas pabrėžė, kad negalima nuosavybės suprasti tik siaurąja 
prasme kaip nekilnojamojo turto: „Man, kaip turbūt ir visiems ekonomistams, labai gai-
la, kad šis žodis nejučiom asocijuojasi su žemės valdymu. Nuosavybę aš suprantu kaip 
teisę, kurią turi dirbantysis į jo darbu sukurtą vertę.“2 Todėl „nuosavybė pirmiausia yra 
ekonominė kategorija. Kiekvienoje žmonijos raidos epochoje, kiekvienos visuomenės 
santvarkos valstybėje pagrindiniai visuomeniniai santykiai yra nuosavybės santykiai“3. 
o nuosavybės samprata teisėje pirmiausia reiškia tvarką, reguliuojamą teisės aktais ir 
turinčią teisėmis ir pareigomis apibrėžtas ribas – savo turinį. 

Amerikiečių ekonomistas ir politinis filosofas M. N. Rothbardas išskiria nuosavybę į 
savo asmenį ir materialiuosius objektus.4 Tai, kad asmuo yra savo kūno ir minčių šeimi-
ninkas nėra įvardinama „kaip nuosavybė, tačiau ginama kaip nuosavybė“.5 Taigi, žmo-
gus turi teisę tik į savo asmenį, o ne į kitą – visuotinai pripažinta, kad kitas asmuo negali 
būti nuosavybės objektu. Be to, pripažįstami bei įtvirtinami  vis nauji nuosavybės teisės 
objektai dėl žmogaus sukuriamų produktų ir technologijų. Konstitucinio Teismo teisėja 
R. Ruškytė, nagrinėdama Konstitucinio Teismo jurisprudenciją dėl nuosavybės, reziu-
muoja, kad konstitucinė nuosavybės neliečiamumo nuostata „garantuoja labai plačią 
įvairių rūšių turto ir teisių apsaugą; šio sąrašo plėtimas daugiausia priklauso nuo nuo-

1 Dambrauskienė G., Marcijonas A., Monkevičius E. ir kt. Lietuvos teisės pagrindai. justitia, Vilnius, 2004, p. 202.
2 F. Bastiat, Ekonominių ir politinių esė rinktinė, Vilnius, 2007, p.177.
3 Staugaitienė T. Nuosavybė Lietuvos Respublikos Konstitucijoje// Konstitucija, žmogus, teisinė valstybė, konferen-

cijos medžiaga, Lietuvos žmogaus teisių centras, Vilnius, 1998, p. 67.
4 M. N. Rothbard, Nuosavybė ir rinkos tvarka, Rinktinė, Vilnius, 2008, p. 51.
5 Knyga 2004 – 2008 Seimo nariams ir rinkėjams, Lietuvos laisvosios rinkos institutas, 2004, p. 102. 
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Usavybės santykių dinamiškumo.“6 Kaip matome, reguliavimu nuosavybės teisės objektų 
ratas yra plečiamas, o  nuosavybe pripažįstama ne tik materialūs objektai.

Nors nuosavybės teisės objektams būdinga kaita, nuosavybės neliečiamumas ir ap-
sauga lieka pagrindiniai principai. Nuosavybės neliečiamumas – pamatinė Vakarų 
valstybių konstitucinė vertybė. „Daugiausiai dėl jo kadaise nei kultūra, nei mokslu, nei 
turtais pasaulyje nepirmavę Vakarai tapo pasaulio galios ir tvarkos centrais.“7 Andriu-
lienė ir kt., pripažįsta, kad nuosavybės neliečiamumas „yra priskirtina vienai svarbiausių 
žmogaus teisių“.8 

Toliau yra žengęs Rothbardas ne šiaip priskirdamas nuosavybės teises prie žmogaus 
teisių, bet teigdamas, kad „nėra žmogaus teisių, kurios skirtųsi nuo nuosavybės teisių.“9 
Žodžio laisvę jis prilygina nuosavybės teisei nusipirkti ar išsinuomoti reikalingas me-
džiagas ir išspausdinti ar ištransliuoti savo mintis bei parduoti jas tiems, kurie perka.10 
Pagal šią teoriją bet kokie žmogaus teisių pažeidimai tampa nuosavybės teisės pažei-
dimai. Toks požiūris nuosavybės teisę daro pagrindiniu atspirties tašku tiek ekonomi-
niams santykiams apskritai, tiek žmogaus teisių pažeidimams nagrinėti.

Nepaisant savo visuotinumo, nuosavybės neliečiamumo principas kelia ir daugiausia 
diskusijų. Kiek nuosavybė neliečiama? Ar kada galima ją apriboti? Į šią diskusiją įsivelia 
Bastiatas, prieštaraudamas prancūzų filosofo j. j. Rousseau įsitikinimui, kad visuomenė 
ir nuosavybė yra sutartinis dalykas. Bastiato požiūriu „visuomenė, asmenys ir nuosavybė 
egzistuoja iki įstatymo; <..> ne nuosavybė egzistuoja įstatymų dėka, o įstatymas egzis-
tuos todėl, kad yra nuosavybė.“ jis taip pat neigia prancūzų teisininko M. Robespierre‘o 
apibrėžimą, kad nuosavybės teisė yra apribota įstatymo ir kitų žmonių teisėmis. Pagal 
Bastiatą tai yra laisvės ir nuosavybės priešinimas, o konstitucinis nuosavybės „šventu-
mas“ rodo, „kad organizuotos visuomenės tikslas – laisvas privačių asmenų ir asociacijų 
vystymasis per darbą. Tuo pripažįstama, kad teisė į nuosavybę pirmesnė už įstatymą, ir 
todėl vienintelis įstatymo tikslas – ginti nuosavybę.“11 

Taigi, nuosavybės neliečiamumo įgyvendinimas priklauso nuo to, ką pripažįstame 
pirmesniu – įstatymą ar nuosavybės teisę. „Pirmuoju atveju, kaip tik įstatymų leidėjas 
turi organizuoti, apibrėžti ir net naikinti nuosavybę, jei jis mano, kad taip bus geriau; 
antruoju atveju, jo jurisdikcija apsiriboja nuosavybės teisių užtikrinimu ir apsauga“.12 

Įstatymais galima nustatyti praktiškai bet kokias saugomas vertybes ar kitas „asmenų 
teises“. Nuosavybės teisių tvarkos priklausymas nuo valdžios taisyklių reiškia, kad tektų 
susitaikyti su bet kokiu perskirstymu, nepaisant to, kokie dirbtini, nemotyvuoti, politi-

6 R. Ruškytė, Nuosavybė ir nuosavybės apsauga Konstitucinio teismo jurisprudencijoje// Konstitucinė jurispruden-
cija, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo biuletenis, Vilnius, Nr. 2 (14), 2009 (balandis-birželis), [interakty-
vus], [žiūrėta 2012-10-04], < www.lrkt.lt >, p. 274.

7 R. Šimašius, Viešasis interesas ar neliečiama privati nuosavybė?, Komentaras, Lietuvos radijas, 2006-12-06
8 Andrulienė A., Baltutytė E., Birmontienė T. ir kt. Žmogaus teisės. Diskriminacijos draudimas Lietuvoje ir tarptau-

tinėje teisėje, mokomoji priemonė,  Lietuvos žmogaus teisių centras, Vilnius,  2004, p. 114.
9 M. N. Rothbard, Nuosavybė ir rinkos tvarka, Rinktinė, Vilnius, 2008, p. 68.
10 Ibid. 
11 F. Bastiat, Ekonominių ir politinių esė rinktinė, Vilnius, Eugrimas, 2007, p. 180.
12 Ibid., p. 177.
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U niai būtų šie sprendimai.13 „Visuomenės poreikiai“, teisės aktuose nustatyti ar teismų 

sprendimų pripažinti „viešieji interesai“ (sveikatos, kultūros vertybių standartai, varto-
tojų apsaugos ar konkurencijos nuostatos) „derinami“ su nuosavybės teisėmis, praktiko-
je dažniausiai pastarųjų nenaudai. 

„Net jei visuomenė tobulai galėtų pasverti, koks interesas – viešas ar privatus – kon-
krečiu atveju yra svarbiau, bandymas paaukoti nuosavybės neliečiamumą sugriautų 
nuosavybės esmę.“14 o ji yra pagrindinė sąlyga rinkos santykiams, savarankiškumui vi-
suomenėje, individualiai veiklai ir asmeninei atsakomybei naudoti resursus racionaliai 
ir efektyviai. Pagal Bastiatą „žmogus gimsta savininku“15 ir nuosavybė yra jo gyvybiškai 
svarbių poreikių bei išvystytų gebėjimų jiems tenkinti tęsinys. Privati nuosavybė nustato 
„aiškias ribas tarp savų ir svetimų interesų, tarp teisingų ir neteisėtų veiksmų, tarp asme-
ninės ir kolektyvinės atsakomybės.“16 Tai iliustruoja, kodėl nuosavybės teisė yra pagrin-
dinė žmogaus teisė, parodo nuosavybę kaip ekonominės-teisinės tvarkos pamatą.

Nuosavybės teisių turinys ir jo apribojimai pagal Lietuvos teisinį 
reguliavimą

Lietuvos Konstitucija skelbia, kad nuosavybė neliečiama, o nuosavybės teises saugo 
įstatymai.17 Konstitucinį nuosavybės neliečiamumo principo turinį atskleidžia Civilinio 
kodekso nuostata, pagal kurią nuosavybės teisę sudaro nuosavybės objekto valdymas, 
naudojimas ir disponavimas savo nuožiūra.18 Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje 
taip pat randame, kad „turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo teisių visuma su-
daro nuosavybės teisės turinį.“19 Taigi, iš esmės nuosavybės teisių turinys apibrėžia savi-
ninko galimybes priimti sprendimus dėl turimos nuosavybės.

Valdymas yra pradinė nuosavybės teisių turinio dalis. Tai nuosavybės objekto turė-
jimas (juridinis, nebūtinai faktiškas), turintis garantuoti galimybę nuosavybe naudotis 
ar ja disponuoti. Pagrindinės valdymo teisės yra teisė nuosavybės objektą turėti savo 
žinioje, teisė daryti jam poveikį.20 Reikėtų atkreipti dėmesį, kad „perduodamas daiktą 
pagal sutartį nuomininkui, saugotojui ir pan., savininkas nepraranda nuosavybės teisės 
ir jo elemento valdymo, tačiau praranda fizinį ryšį su daiktu, netenka galimybės daryti 
jam fizinį poveikį, naudotis jo vartojamosiomis savybėmis“.21 Valdymo teisės tampa pa-
grindu kitoms nuosavybės turinio teisėms – naudojimui ir disponavimui. 

13 M. N. Rothbard, Nuosavybė ir rinkos tvarka, Rinktinė, Vilnius, 2008, p. 75.
14 R. Šimašius, Viešasis interesas ar neliečiama privati nuosavybė?, Komentaras, Lietuvos radijas, 2006-12-06
15 F. Bastiat, Ekonominių ir politinių esė rinktinė, Vilnius, Eugrimas, 2007, p.178.
16 Knyga 2004 – 2008 Seimo nariams ir rinkėjams, Lietuvos laisvosios rinkos institutas, 2004, p. 102.
17 Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybės žinios, 1992, Nr. 33-1014, 23 str.
18 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Valstybės žinios, 2000, Nr. 80, 4.37.1 str.
19 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. birželio 17 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriau-

sybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 1169-22 „Dėl specialaus Vyriausybės vertybinių popierių aukciono“ 
atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos valstybės iždo įstatymo 1 straipsnio antrajai 
daliai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 21 straipsnio 5 punktui ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl 
Lietuvos Respublikos 1995 metų valstybės biudžeto ir atskaitymų į savivaldybių biudžetus normatyvų bei dotacijų“ 
4 straipsniui“,  Valstybės žinios. 1997, Nr. 58-1351.

20 P. Vitkevičius, S. Vėlyvis, V. Mikelėnas ir kt. Civilinė teisė, Vadovėlis, Kaunas, Vijusta, 1997, p. 260.
21 V. Pakalniškis, Valdymas ir valdymo gynimas Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse, jurisprudencija, 2004, Nr. 

54(46), p. 37.
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UNaudojimas – tai su ekonomine verte susijusios nuosavybės teisės. Savininkas gali 
nuosavybės teisės objekto naudingąsias savybes panaudoti savo ar kitų poreikiams bei 
gauti papildomos vertės, pajamų. Tam pasitelkiami žmogaus gebėjimai ir darbas. Taigi 
naudojimo teisės yra ūkinės veiklos sąlyga. Kuo daugiau galimybių savininkas turi pri-
imti sprendimus dėl nuosavybės objekto pritaikymo, perdarymo, tuo nuosavybės reali-
zavimas atneš daugiau naudos dėl tinkamo išteklių paskirstymo rinkoje.

Kita nuosavybės teisių turinio dalimi išskiriamas disponavimas. Daiktinėje teisė-
je disponavimas siejamas su galimybe „sudaryti įvairius atlygintinus ir neatlygintinus 
sandorius.“22 Tenka pripažinti, kad riba tarp nuosavybės naudojimo ir disponavimo tei-
sių labai plona. Praktikoje disponavimo teisės siejamos su nuosavybės objekto likimo 
keitimu, įskaitant ir sunaikinimą. Konstitucinis Teismas disponavimui priskiria nuosa-
vybės perleidimą,23 t.y. nuoma, pardavimas, dovanojimas, pasauga, testamentas ir kt. Dėl 
to disponavimo teisės yra mainų nuosavybės objektams laisvoje rinkoje sąlyga.

Kiekviena šių grupių – valdymo, naudojimo, disponavimo – yra įgyvendinamos 
realizuojant atskiras savarankiškas teises.24 Tačiau šis klasikinis skirstymas – sąlyginis. 
Esant sudėtingiems nuosavybės teisių objektams, ne visada lengvai pavyksta šias katego-
rijas atriboti viena nuo kitos ar pagal šį skirstymą nustatyti visą nuosavybės teisių turinį. 
Be to, atskirų grupių teisės gali būti įgyvendinamos ir tuo pačiu metu. 

Nuosavybės teisių turinys priklauso nuo neliečiamumo principo įgyvendinimo. o jis 
yra dviprasmiškas. Konstitucijoje įtvirtinama nuosavybės ir jos teisių apsauga. Konstitu-
cinis Teismas tai patvirtindamas išskiria, kad valstybė turi pareigą ginti ir saugoti „nuosa-
vybę nuo neteisėto kėsinimosi į ją“.25 Taip pat nurodoma, kad nuosavybės neliečiamumo 
principas reiškia asmens teisę „reikalauti, kad kiti asmenys nepažeistų jo teisių“.26 Tačiau 
šios kitų asmenų teisės nėra susijusios tik su jų nuosavybės teisių apsauga, t.y. įstatymo lei-
dėjas gali įtvirtinti bet kokius įpareigojimus ar taisykles, kurių turės laikytis savininkas. To-
kia situacija suponuoja ne tik nuosavybės apsaugos įtvirtinimą, bet ir galimybę ją riboti. 

Konstitucinis Teismas apribojimų nuosavybei galimybę kildina aiškindamas nuosa-
vybės neliečiamumo principą kartu su Konstitucijos 28 str., reikalaujančiu įgyvendinant 
savo teises laikytis įstatymų bei nevaržyti kitų žmonių teisių. Pažeidus šį reikalavimą 
nuosavybės teisės ribojimas yra laikomas tinkama bausme,27 t.y. nuosavybė nebėra sau-

22 P. Vitkevičius, S. Vėlyvis, V. Mikelėnas ir kt. Civilinė teisė, Vadovėlis, Kaunas, Vijusta, 1997, p. 261.
23 Respublikos Konstitucinio Teismo 1994 m. birželio 15 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos 1993 m. sausio 12 d. 

įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ pakeitimo“ 2 
punkto antrosios dalies 4 punkto, kuriuo pakeistas 1991 m. birželio 18 d. įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių 
į išlikusį nekilnojamąjį turtą atsatymo tvarkos ir sąlygų“ 8 straipsnio antrosios dalies 2 punktas, atitikimo Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai, taip pat dėl Lietuvos Respublikos 1994 m. sausio 11 d. įstatymo „Dėl Lietuvos Respubli-
kos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų pakeitimo ir 
papildymo“ 2 punkto 4 papunkčio, kuriuo 1991 m. birželio 18 d. įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį 
nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ 8 straipsnio antroji dalis papildyta 4 punktu, atitikimo Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai“, Valstybės žinios. 1994, Nr. 47-889.

24 P. Vitkevičius, S. Vėlyvis, V. Mikelėnas ir kt. Civilinė teisė, Vadovėlis, Kaunas, Vijusta, 1997, p. 260.
25 R. Ruškytė, Nuosavybė ir nuosavybės apsauga Konstitucinio teismo jurisprudencijoje// Konstitucinė jurispruden-

cija, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo biuletenis, Vilnius, Nr. 2 (14), 2009 (balandis-birželis), [interakty-
vus], [žiūrėta 2012-10-04], < www.lrkt.lt >, p. 275.

26 Ibid.
27 Ibid., p. 296.
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U goma. Nuosavybės teisių turinio ribojimą numato ir Civilinis kodeksas. Šalia nuosavy-

bės turinį sudarančių teisių įtvirtinama sąlyga – nepažeisti įstatymų ir kitų asmenų teisių 
ir interesų. Taigi, nuosavybės neliečiamumas yra saugomas ne tik tiek, kiek jis nepažei-
džia kitų asmenų nuosavybės teisių, bet priklauso ir nuo įstatymo asmenims garantuotų  
kitokių teisių. 

Pagal Konstitucinio Teismo doktriną nuosavybės teisės ribojimo įstatymo pagrindas 
gali būti nuosavybės objekto pobūdis, teisės pažeidimai, visuomenės poreikiai.28  Tačiau 
šie pagrindai tokie platūs, kad „<...> atsiranda tiek pat būdų sutvarkyti darbą, kiek gali 
atsirasti įvairių įstatymų variantų svajotojų galvose. <...> gali būti sugalvota begalė indi-
vidų ir nuosavybės tvarkymo jungimo ir formavimo būdų“29. o savininkas netenka ga-
rantijų dėl nuosavybės stabilumo, todėl ir ekonominės veiklos vystymas nėra efektyvus. 
Dėl ribojimo pagrindų neapibrėžtumo ir įstatymo leidėjo įgalinimo spręsti privačios 
nuosavybės ribojimo tikslus, nuosavybės apsauga tampa trapi. 

Reikalingumas visuomenei, ribojimo motyvai ir pagrindai – vienas formalių reika-
lavimų nuosavybės teisėms riboti. Be to, išskiriamas teisingumas ir proporcingumas. 
Reikalaujama, kad ribojimo pagrindai ir sąlygos būtų nustatytos įstatymu ir oficialiai 
paskelbtos. Taip pat matuojami siekiami tikslai ir būtinumas riboti nuosavybės teises, 
įskaitant ir „teisingą“ kompensaciją. Europos Žmogaus Teisių Teismas ir Konstitucinis 
Teismas išskiria sąlygą, kad ribojimas negali paneigti teisių ir laisvių prigimties. Šie rei-
kalavimai iš esmės patvirtina galimybę įstatymu nustatyti bet kokį pagrindą nuosavybės 
teisėms riboti.

Nuosavybės teisių ribojimą taip pat siekiama pateisinti jos „socialine funkcija“. Kons-
titucinio Teismo jurisprudencijos aiškinime nurodoma, kad ne tik valstybės, bet ir priva-
čios nuosavybės negalima valdyti, naudoti ir ja disponuoti pagal savininką – ji neva turi 
būti tokia, kad prisidėtų prie visuomenės reikmių užtikrinimo.30 Tačiau ne nuosavybės 
teisių ribojimas atlieka socialinę funkciją, bet nuosavybės teisės ir jų apsauga. 

Pati privati nuosavybė yra asmens reikmių užtikrinimo, jo savarankiškumo visuome-
nėje sąlyga. Nuosavybės teisių apsauga yra taikių, susitarimais, o ne prievarta grįstų visuo-
menės santykių prielaida, todėl privati nuosavybė tuo pačiu metu yra ir ekonominės vei-
klos ir gerovės šaltinis. Nuosavybės teisės ribojimas visada skurdina visuomenę, apribojus 
privataus savininko teisę spręsti kaip valdyti, naudoti ir disponuoti savo nuosavybe tuo 
pačiu metu apribojamas ir pagrindinis išteklių paskirstymo visuomenėje mechanizmas – 
žmonių pasirinkimas ir savanoriška veikla bei mainai. Ribojant privačią nuosavybę, kūry-
bą, kaip materialinį apsirūpinimo šaltinį, pakeičia prievarta ir perskirstymas.

Nuosavybės teisės ribojimas yra akivaizdesnis, nei Konstitucijos deklaruojama ap-
sauga. Galimybė įstatymu nustatyti bet kokį pagrindą, atitinkantį formalius minėtus 
reikalavimus, nuosavybei apriboti, subjektines savininko teises padaro fasadines, atima 
28 Konstitucinio Teismo 1993 m. gruodžio 13 d., 2002 m. rugsėjo 19 d., 2003 m. kovo 4 d., 2005 m. gegužės 13 d., 2006 

m. kovo 14 d., 2009 m. balandžio 10 d. nutarimai.
29 F. Bastiat, Ekonominių ir politinių esė rinktinė, Vilnius, Eugrimas, 2007, p.185.
30 R. Ruškytė, Nuosavybė ir nuosavybės apsauga Konstitucinio teismo jurisprudencijoje// Konstitucinė jurispruden-

cija, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo biuletenis, Vilnius, Nr. 2 (14), 2009 (balandis-birželis), [interakty-
vus], [žiūrėta 2012-10-04], < www.lrkt.lt >, p. 276.
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Uiš jų turinį. Toliau nagrinėsime, kaip savininko galimybė valdyti, naudoti ir disponuoti 
savo nuosavybe yra ribojama vieno iš pagrindų – viešojo intereso; įvardinsime to pase-
kmes ekonomikai ir joje veikiančiam žmogui.

Viešojo intereso įgyvendinimo pasekmės privačios nuosavybės 
teisėms

Viešasis interesas arba kitaip dar vadinami valstybės interesai, visuomenės poreikiai 
pagal Lietuvos reguliavimą yra teisėtas pagrindas riboti nuosavybės teises. Visuotino 
viešojo intereso apibrėžimo nėra. Įstatymu tiesiogiai įtvirtinami tik kai kurie „viešieji 
interesai“. Ar konkretūs teisiniai santykiai kyla iš viešojo intereso taip pat ad hoc spren-
džia teismas. Todėl viešojo intereso objektų laukas ne tik nėra iki galo aiškus, bet vis 
plečiasi. 

Atkreiptinas dėmesys, kad priėmus Civilinio proceso kodekso (CPK) pakeitimus su-
darytos sąlygos bet kokius privačius civilinius santykius laikyti kaip valstybei ar visuo-
menei svarbius. Dėl Konstitucinio Teismo išaiškinimo CPK nepateikia baigtinio bylų są-
rašo, kada civiliniame procese ginamas viešasis interesas. Pagal KT „įstatymu negalima 
nustatyti kokio nors baigtinio bylų, kuriose teismui leidžiama apginti viešąjį interesą, są-
rašo arba bylų, kuriose teismui neleidžiama apginti viešojo intereso“.31 Tokios situacijos 
absurdiškumą pabrėžia V. Nekrošius, pažymėdamas, kad praktiškai teismui atrišamos 
rankos savavališkai kištis į  asmenų ginčą, o tai jau aliuzija į tarybinius laikus, kai valstybė 
ir jos institucijos galėjo bet kokiu pagrindu įsikišti į bet kurią bylą.32 Toks reguliavimas 
reiškia dar didesnę potencialią intervenciją į nuosavybes teises ir jos apsaugą.

Kaip viešojo intereso gynimas ir įgyvendinimas veikia privačią nuosavybę? Nepai-
sant viešojo intereso objekto, įgyvendinant viešuosius interesus kvestionuojami savinin-
ko sprendimai ar jų galimumas valdant, naudojant ar disponuojant nuosavybe. Tai gali 
nutikti dėl Konstitucijos, įstatymų saugomų vertybių, dėl neteisėtų valstybės institucijų 
veiksmų, kurių pagrindu savininkas turi nuosavybę ar jos teises, dėl vartotojų teisių gy-
nimo, valstybės vykdomų projektų ir kitų nustatytų įstatyme ar pripažintu teismo byloje 
pagrindų. Konkrečios nuosavybės teisės šiais pagrindais apribojamos arba jų netenka-
ma.

Kiekvienas nuosavybės teisių ribojimas turi savo pasekmių. Kadangi nuosavybę pri-
pažįstame ekonominės veiklos pagrindu, žalą patiria ne tik privatus asmuo, bet ir kiti 
asmenys, kurie neteks žmogaus darbu ar sugebėjimais sukurtos nuosavybės papildomos 
vertės. Taip pat rinkoje arba visai nepasirodo nuosavybės objektai, arba jie efektyviai ne-
išnaudojami. Dėl to žmogus netenka savo savarankiškumo veikti, o valstybėje sumažėja 
ekonominės veiklos.

31 Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d., kovo 28 d., gegužės 9 d., rugsėjo 21 d. nutarimai.
32 V. Nekrošius, Viešojo intereso gynimas civiliniame procese ir Konstitucinio teismo doktrina, jurisprudencija, 2012, 

19(3), p.p 1102, 1105, 1108.
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U Viešojo intereso įgyvendinimas ir nuosavybės valdymo teisės 

Kaip minėta, valdymo teisės susijusios su nuosavybės objekto turėjimu ir galėjimu 
daryti jam poveikį. Savo nuosavybės valdymo netekimas ar apribojimas suponuoja ir 
tai, kad nebus galima iš dalies ar visiškai pasinaudoti nuosavybe ar ja disponuoti. Netek-
ti valdymo galima, kai nuosavybė paimama visuomenės poreikiams ar dėl priverstinio 
nusavinimo. Taip pat dėl viešojo intereso įgyvendinimo valdymo teisės arba jų įgijimas 
gali būti ribojamas.

Nusavinamas gali būti „bet koks turtas, esantis nuosavybės teisės objektu, taip pat ir 
turtinės teisės“.33 Pagrindinė jo forma yra konfiskacija ir veikia „kaip sankcija už teisės 
pažeidimą, nuosavybė paimama neatlygintinai tik teismo sprendimu ar nuosprendžiu ir 
ši priemonė nukreipta į konkretų asmenį kaip baudžiamoji  [administracinė] sankcija“.34 
Konstitucinis teismas pažymi, kad automobilio konfiskavimas kaip priemonė viešai tvar-
kai užtikrinti yra tinkama. Tačiau prieštarauja tolesniam nuosavybės teisių apribojimui, 
negrąžinant jo, kol nesumokama bauda.35 Siekiant išvengti žalos visuomenės interesams, 
nusavintos dėl netinkamo laikymo gali būti ir kultūros vertybės. jos taip pat gali būti pa-
imamos visuomenės poreikiams, t.y. atlygintinai. Nusavinant nuosavybę viena didžiau-
sių problemų ta, kad nusavinimų nuosavybės objektų vertė gali būti labai neproporcinga 
padarytam nusižengimui, dėl kurio nuosavybė paimama.

Kitas nuosavybės valdymo netekimo būdas yra paėmimas visuomenės poreikiams. 
„Civilinės teisės teorijoje sąvoka „visuomenės poreikiai“ apima ne tik valstybės porei-
kius, bet ir jos institucijų, privačių asmenų (tiek fizinių, tiek juridinių asmenų) poreikius. 
“Kyla klausimas, ar paėmus nuosavybės teisę visuomenės poreikiams dėl vieno asmens 
interesų nebus pažeidžiami savininko interesai. Nuosavybę visuomenės poreikiams ga-
lima būtų paimti dėl vieno asmens interesų iš esmės tik tuo atveju, jei jie atspindi visuo-
menės interesą, nes vieno asmens interesų negalima tenkinti pažeidžiant kito asmens 
interesus.“36

Paėmimas visuomenės poreikiams skiriasi nuo nusavinimo tuo, kad pirmuoju atve-
ju  paimama „teisingai atlyginant“. Tačiau pasekmė – nuosavybės netekimas – ta pati. 
Valdžia gali paimti privačią nuosavybę, tik tada kai visuomenė gauna teisę ja naudotis. 
Eminant domain institutas aiškina, kad paėmimas turi vesti prie visuomenės turtėjimo. 
Vis tik tokia sąlyga yra labai neapibrėžta ir „naudojimasis“ bei pridėtinė vertė paėmus 
privačią nuosavybę visuomenės  poreikiams gali būti suprantama skirtingai. Darbo vietų 
kūrimas ar įplaukų iš mokesčių padidėjimas valstybių irgi yra nurodomas kaip gaunama 
visuomenės nauda. 

33 Lietuvos laisvosios rinkos institutas, Lietuvos žmogaus teisių centras, Nuosavybės teisių apsauga ir valstybės ekono-
minių sankcijų politika, 2003 m. [interaktyvus] , [žiūrėta 2012-10-04], < www.lrinka.lt >. p.28.

34 Ibid.
35 Konstitucinio Teismo 2009 m. balandžio 10 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažei-

dimų kodekso 269 straipsnio 7 dalies (2007 m. gruodžio 13 d., 2008 m. liepos 3 d. redakcijos) atitikties Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai“, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo biuletenis, Vilnius, Nr. 2 (14), 2009 (balan-
dis-birželis), [interaktyvus], [žiūrėta 2012-10-04], < www.lrkt.lt  > p.p.7-33.

36 Lietuvos laisvosios rinkos institutas, Lietuvos žmogaus teisių centras, Nuosavybės teisių apsauga ir valstybės ekono-
minių sankcijų politika, 2003 m. [interaktyvus] , [žiūrėta 2012-10-04], < www.lrinka.lt >. p.27.
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UViešosios infrastruktūros, įmonių plėtra lemia nuolatinį žemės sklypų paėmimą. Šiuo 
metu įvairių teisės aktų pakeitimai sudarė galimybes paimti nuosavybę „visuomenės po-
reikiams“ prisidengiant valstybei svarbiu ekonominiu ar kultūriniu projektu. Tai reiškia, 
kad viešojo intereso pagrindu paimama privati nuosavybė dėl vieno ar kito infrastruk-
tūros objekto ar statomo objekto. Reikėtų kelti klausimą, kodėl privatus investuotojas 
negali pats derėtis dėl žemės, pastato pirkimo ar kitos nuosavybės, kuri reikalinga jo 
projektui? 

Valstybės įsikišimas ir viešojo intereso argumento metimas yra konkrečių techninių, 
teisinių ir finansinių privilegijų suteikimas. Investuotojas ar projekto vykdytojas tokiu 
atveju turi galimybę apeiti daugybę reguliavimų, jam tarnauja valstybės institucijos. Taip 
pat išvengiama derybų dėl nuosavybės pirkimo, bei, galimai, sutaupoma pinigų, nes ir 
savininkui siūloma ne rinkos kaina, o įstatymo numatyta „teisinga“ kaina. Be to, kad 
savininkas lieka nuskriaustas, tokiu ypatingai svarbių valstybei projektų režimu suku-
riamos nelygios konkurencijos sąlygos privatiems subjektams vystyti projektus. Dėl ko 
valstybei svarbių projektų vykdymas nėra paremtas rinkos poreikiais ar rinkos kaina. 

Kita viešojo intereso įgyvendinimo pasekmė – valdymo teisių apribojimas. Laikinas 
nuosavybės valdymo sustabdymas gali būti dėl prokuroro ieškinių, vartotojų teisių tar-
nybos skundų ir kt. Tai būsena, kai savininkas turi nuosavybės teisių objektą, tačiau ne-
gali daryti jam poveikio. Tokia situacija glaudžiai susijusi su naudojimo ir disponavimo 
teisėmis. Kiekvienas savininkas nuosavybę valdo pagal savo poreikius ir planus. Todėl 
negalėjimas ja pasinaudoti, reiškia pridėtinės vertės nesukūrimą arba jos praradimą. 
Tenka pažymėti, kad skundų ar ieškinių nagrinėjimas užtrunka, dėl ko patiriami dideli 
nuostoliai: tiek savininko, tiek vėliau visuomenės, kuri sumoka už ieškinius valstybės 
institucijoms neteisėtai veikus. 

Atskiras atvejis šioje kategorijoje yra draudimas įgyti nuosavybės objektą, t.y. negali-
ma įgyti valdymo teisių. Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 30 d. nutarimu pripažino, 
kad galima riboti žemės ūkio paskirties žemės įsigijimą, nustatant kvotas juridiniams ir 
fiziniams asmenims. Šitaip ribojama žemės rinka, neleidžiama įmonei ar žmogui panau-
dojant savo darbą ir sugebėjimus imtis ekonominės veiklos.  Nutarimu Konstitucinis 
Teismas žengia toliau ir taip pat patvirtina galimybę ateityje įstatymo leidėjui nustatyti 
minimalų galimą turėti žemės ūkio paskirties sklypo dydį. Toks aiškinimas grindžiamas 
racionaliu ūkininkavimu. Į šią kategoriją patenka ir intelektinė nuosavybė, į kurią teisių 
įgijimas yra varžomas įstatymu, autorių teisių, patentų ar konkurencijos nuostatomis. 

Nuosavybės valdymo teisių įgijimo ribojimas taip pat yra licencijavimas. Licencija 
yra tam tikros ūkinės-komercinės veiklos sąlyga. Licencijuojama tiek juridinio, tiek fizi-
nio asmens veikla. „Licencijavimas, ir ypač licencijų galiojimo sustabdymas ar panaiki-
nimas, licencijavimo veiklos sąlygų nustatymas ar pakeitimas (jas sugriežtinant) neabe-
jotinai glaudžiai yra susijęs su nuosavybės teisių apsauga ir jų ribojimo problematika“.37 
Pvz., asmuo turėdamas automobilį negali teikti keleivių vežimo paslaugų, nes reikalau-
jama įsigyti tam leidimą. Taigi, licencijos, kaip valdžios kontrolės forma dėl saugumo ar 

37 Ibid. p.25.
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U sveikatos pagrindų, taip pat yra nuosavybės ribojimo priemonė. ji arba neleidžia įgyti 

valdymo į tam tikras nuosavybės teises, arba riboja jau turimos nuosavybės objekto nau-
dojimą papildomai vertei  ar nuosavybės teisėms gauti.

Viešojo intereso įgyvendinimas ir nuosavybės naudojimo teisės
Nuosavybės naudojimo teisės padeda pajungti turimą nuosavybę savo reikmėms. Nau-

dodamas nuosavybę žmogus savo sugebėjimais tobulina priklausančią nuosavybę arba jos 
pagrindu kuria naują. Taip realizuojama ir ekonominė nuosavybės vertė. Per nuosavybės 
naudojimo teises labiausiai išryškėja galimybės vykdyti savarankišką ūkinę veiklą. 

Nuosavybės valdymas dar negarantuoja, kad savininkas galės priimti sprendimus dėl jos 
naudojimo. Valstybės reguliavimai viešojo intereso pagrindu nustato kaip ir ką galimą daryti 
su nuosavybe. Dėl to tam tikros naudojimo teisės arba uždraudžiamos arba ribojamos.

Dėl įvairių saugomų vertybių nuosavybe gali būti draudžiama naudotis. Ši situacija 
glaudžiai susijusi su aptartu valdymo teisių ribojimu. Nuosavybės neleidžiama niekaip 
keisti, realizuoti ar turimos nuosavybės pagrindu įgyti kitas teises, dėl ko negaunamos 
pajamos ar prarandamas konkurencingumas.

Kita esminė viešojo intereso įgyvendinimo pasekmė yra nuosavybės naudojimo teisių 
ribojimas. Įvairūs reguliavimai nurodo, kad savininkas gali naudoti nuosavybę tik tam 
tikru būdu, ar reikalauja pasidalinti sukurta verte su visuomene. Pvz., Mėgėjiškos žūklės 
įstatymu siekiama nustatyti, kad žuvys net privačiuose telkiniuose priklauso visuome-
nei. Todėl siūloma įvesti reikalavimus, kaip žvejoti privačiuose vandens telkiniuose, kam 
žvejoti nemokamai ir už kokią kainą juose turi būti leista žvejoti kitiems.38 Taigi, privatus 
asmuo išsikasęs kūdrą ir prisiveisęs žuvų, gali būti priverstas pasidalinti šiomis savo su-
kurtomis gėrybėmis su kaimynais. 

Žemės paskirties keitimas šiuo metu praktikoje yra didžiausias skaudulys, susijęs su 
naudojimo teisėmis. Paskirties keitimo procesas sunkiai prognozuojamas – gali užtrukti 
nuo 1 iki 10 metų. o priėmus Seime registruotą naują Teritorijų planavimo įstatymo 
projektą,39 keitimas apskritai taps negalimu, jei norima žemės paskirtis nebus numatyta 
savivaldybių planuose. Taip žemių savininkai netenka galimybės racionaliai ūkininkauti 
ir užtikrinti šių ribotų resursų tinkamo panaudojimo. 

Teritorijų planavimo ribojimus seka statybos ribojimas, t.y. leidimų statybai neišda-
vimas. Dėl šių procesų nukentėti gali ne tik privatus asmuo, bet ir bendruomenė. Vil-
niaus savivaldybės skaičiavimu miestas prarado apie 100 mln. litų Kultūros paveldo de-
partamentui neleidus įgyvendinti investuotojo siūlomo pastato projekto Rinktinės g. 2. 
Teismo taip pat buvo reikalaujama  priteisti 3,5 mln. litų iš valstybės, tačiau šia dalimi 
ieškinys nepriimtas.40

38 Mėgėjiškos žūklės įstatymo pakeitimo įstatymo 1 straipsnio straipsnio pakeitimo įstatymas, XIP-4778 [interakty-
vus], [žiūrėta 2012-10-04] < www.lrs.lt >

39 Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-2919, [interaktyvus], [žiūrėta 2012-10-04], < 
www.lrs.lt >

40 I. Razmaitė, Vilniaus meras stojo prieš Kultūros paveldo departametą, VZ.lt 2011.07.21, [interaktyvus], [žiūrėta 
2012-10-20], < www.vz.lt >
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UKuo daugiau reguliavimo ir reikalavimo kaip naudoti konkrečią nuosavybę, tuo ma-
žiau tikimybės, kad ištekliai bus išnaudoti efektyviai ir racionaliai. Taip pat iškyla grėsmė 
žmogaus savarankiškumui. Nuosavybės objekto pritaikymas, perdarymas – tai ūkinė in-
divido veikla, įprasminanti nuosavybės turėjimą kaip tokį. Todėl bet koks įstatymo ar dėl 
teisminio proceso iškilęs ribojimas turėtų būti įvertinamas šiuo aspektu.

Viešojo intereso įgyvendinimas ir nuosavybės disponavimo teisės
Galimybė sudaryti sandorius dėl nuosavybės yra nuosavybės objekto buvimo rin-

koje sąlyga. Rinkos mainai užtikrina, kad tam tikras objektas pateks į tas rankas, kurios 
jį labiausiai vertina ir kieno poreikius labiausiai tenkina. Su tuo susijusios nuosavybės 
disponavimo teisės.

Įgyvendinant viešąjį interesą disponavimas nuosavybe gali būti ribojamas. Pagal 
teisės aktus disponavimo apribojimas kyla iš arešto, išieškojimo – dėl to priverstinai ir 
laikinai negalima „turto“ parduoti, perleisti, išnuomoti, įkeiti ar kitaip keisti jo teisi-
nę būklę. 41 Viešojo intereso atveju disponavimo nuosavybe ribojimas nebūtinai kyla iš 
institucijų veiksmų. Civiliniai sandoriai taip pat sustoja dėl vykstančių viešojo intereso 
gynimo procesų: savininkas pats nedisponuoja rinkoje savo nuosavybe, nes nėra tikras 
kaip viešojo intereso įgyvendinimas atsilieps jo nuosavybės teisėms.  Sustabdyti civiliniai 
sandoriai dėl nuosavybės reiškia, kad nuosavybė nebus parduoda tinkamiausiu laiku, 
tinkamiausia kaina rinkoje ar kiti asmenys negalės ja naudotis išsinuomodami, gaudami 
per patikėjimo ar kitas teises. 

Prie disponavimo sąlygų priskiriamas ir nuosavybės sunaikinimas – t.y. savininkas 
naudodamasis jam priklausančiomis teisėmis gali perduoti nuosavybę ar pats ją sunaikinti 
fiziškai. Tačiau kai tai daroma ne savininko laisva valia, o įgyvendinant viešuosius intere-
sus, nuosavybės sunaikinimas greičiau yra viso nuosavybės teisių turinio praradimas. 

Visas nuosavybės teises savininkas praranda, kai jo nuosavybė sunaikinama. Žymiojoje 
Preilos botelių byloje42, prokuroras gynė „teisingą teisės aktų įgyvendinimo užtikrinimą“. 
Teismas panaikino administracinius aktus leidusius teritorijų ir statybų planavimą, o sta-
tinys tapo „nelegalus“ po 6 metų nuo dokumentų sutvarkymo ir privalo būti nugriautas. 
Kitas nuosavybės sunaikinimo pavyzdys – nugriauta mobiliojo ryšio bazinė stotis.43  Iški-
lus bendruomenės susirūpinimui sveikatos apsauga, įrenginio statyba pripažinta neteisėta 
dėl detaliojo plano nebuvimo, kurio nepasigedo Marijampolės savivaldybė. Teigiama, kad 
valstybės institucijai pažeidus teisės aktus yra pakertamas piliečių pasitikėjimas valstybe.44 
Kyla klausimas, kaip tai veikia privataus asmens pasitikėjimą teisine valstybe ir motyvaci-
ją efektyviai ir racionaliai valdyti nuosavybę, kai tokiu sprendimu sunaikinama sąžiningo 
įgijėjo nuosavybė ir nutraukiam jo vykdoma ūkinė veikla. 

41 Turto arešto aktų registravimo įstatymas, Valstybės žinios., 1999, Nr. 101-2897, 1.7 str.
42 Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2010 m. birželio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-556-

958/2010.
43 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011m. gruodžio 21 d. nutartis civilin4je byloje Ne. 3K-3-523/2011.
44 Pažyma apie prokurorų veiklą ginant viešąjį interesą per 2011 metus, Lietuvos Respublikos Generalinė Prokuratūra, 

2012-01-31, Nr. 17.3.-9, Vilnius, [žiūrėta 2012-09-28], < www.prokuraturos.lt >
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U Apgynus viešąjį interesą tokiu būdu, kad jo pasekmės yra nuosavybės sunaikinimas, 

atkreiptinas dėmesys, į tai, kas iš tikrųjų moka už šias pasekmes. Kai naikinamą nuosa-
vybę valdo tretieji asmenys – sąžiningi įgijėjai – jie nėra atsakingi už buvusio savininko 
ar valstybės institucijų padarytus teisės aktų pažeidimus. Todėl tokiu atveju, viešasis in-
teresas formaliai apginamas, tačiau valstybei ir jos institucijoms gresia civiliniai ieškiniai 
dėl kompensacijų. o tai reiškia mokesčių mokėtojų pinigų naudojimą privataus asmens 
žalai padengti dėl priverstinio nuosavybės sunaikinimo.

Išvados
Nuosavybės neliečiamumas dėl viešojo intereso, kaip pagrindo riboti privačią nuo-

savybę, praktikoje tampa tik fasadiniu principu ir negarantuoja nuosavybės apsaugos. o 
nuosavybės teisių ribų nustatymas įstatymu leidžia nustatyti bet kokį nuosavybės teisių 
režimą. Dėl to savininkas negali būti tikras dėl savo turimų nuosavybės teisių turinio, 
t.y. jis netenka galimybės priimti sprendimų dėl savo nuosavybės. Nepaisant skirtin-
gų viešojo intereso objektų ar saugomų vertybių, pasekmės nuosavybės teisei gali būti 
grupuojamos pagal apribojimą valdyti, naudoti ir disponuoti nuosavybe. Tai viešojo in-
tereso kaina – pasireiškianti per prarastą nuosavybę, nesukurtą vertę, prarastą konku-
rencingumą, sustabdytą ekonominę veiklą, sumažintą individo motyvaciją, neefektyviai 
panaudotus išteklius. Kadangi nuosavybė yra visos visuomenės ekonominės santvarkos 
pagrindas, konkretaus žmogaus praradimai dėl nuosavybės teisių ribojimo taip pat daro 
įtaką bendruomenei bei valstybei. 
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analizė
Dr. adolfas mackonis 

Straipsnyje pateikiama konceptualinė viešojo intereso sąvokos apibrėžimo ana lizė. 
Teigiama, kad viešasis interesas negali prieštarauti individualiems visuomenę sudaran-
čių asmenų interesams ir turėtų su jais sutapti. Tačiau, remiantis Arrow teorema, toks 
viešasis interesas yra neįmanomas, jei norima, kad jis būtų sąžiningas ir racionalus. Ka-
dangi negalima išpildyti visų su viešojo intereso turiniu sietinų intuicijų, maksimaliai 
įmanomai šias intuicijas patenkintų viešojo intereso sutapa tinimas su asmens neliečia-
mumo principu, besiskleidžiančiu asmens gyvybės, laisvės ir nuosavybės neliečiamumo 
aspektais. Tai leistų koegzistuoti kuo įvairesniems in teresams, niekam neprimetant jo-
kio privalomo intereso.

Įvadas
Sąvoka „viešasis interesas“ yra viena dažniausiai naudojamų politiniame dis kurse. 

Tai svariausia retorinė priemonė, naudojama tam tikriems politiniams spren dimams 
pagrįsti, siekiant parodyti, kad jie bus naudingi visuomenei ar valstybei. Tuo pat metu, 
kritikuojant politinius oponentus, neretai atkreipiamas dėmesys į jų savanaudiškumą 
ir nesiskaitymą su viešuoju interesu. Apeliavimas į viešąjį inte resą taip pat gali būti pa-
naudotas kaip priemonė paslėpti privačią laukiamą nau dą, išreiškiant ją politiškai pri-
imtinais terminais. Kitaip tariant, kone visuomet viešoje diskusijoje siekiant visuomenės 
pritarimo aiškinama, jog oponentas siekia atskiro ar asmeninio intereso, ir tik propo-
nentas – bendrojo ar viešojo intereso.

Dauguma žmonių mano, kad jei reikėtų, jie lengvai atpažintų viešąjį inte resą. Tačiau 
Lietuvos Respublikos Seime ar visuomeniniame gyvenime nesibai giančios politinės dis-
kusijos dėl „teisingos“ politikos krypties (taigi ir viešojo intereso turinio) kartu su per-
nelyg dažnai ir pernelyg skirtinguose kontekstuose vartojama „viešojo intereso“ sąvoka 
rodo, kad ji praradusi apibrėžtą reikšmę. Nėra aišku, ką sąvoka „viešasis interesas“ žymi 
ar turėtų žymėti – į kokius daly kus ar reiškinius nurodyti.

Lietuvos viešajame diskurse nuolatos pasirodančios diskusijos dėl įvairiose srityse 
pažeidžiamo viešojo intereso, polemika, kaip apginti viešąjį interesą, ro do problemos 
aktualumą. Kuriamas net įstatymo projektas,1 skirtas įnešti aiškumo į viešojo intereso 
gynimo procedūras. Tačiau nei šiame įstatymo projek te, nei jokiame kitame įstatyme 
nėra pateiktas viešojo intereso sąvokos apibrėžimas.

Pats žodis „viešas“ nurodo, kad aptariamas interesas skirtas visuomenei. Pa-
prasčiausiame praktiniame politikos lygmenyje sąvoka „visuomenė“ žymi visumą žmo-

1 Viešojo intereso gynimo civiliniame ir administraciniame procese įstatymo projektas (XP-1963, 2006 12 22).
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E nių, gyvenančių tam tikroje valstybėje bei paklūstančių tam tikrai taisyklių sistemai, 
apibrėžiančiai žmonių teises ir pareigas. Platesne prasme sąvoka „visuo menė“ žymi so-
cialinę terpę, kurioje tarpusavyje sąveikauja atskiri žmonės ar jų grupės. Žodis „intere-
sas“ savo ruožtu nurodo į siekiamybę, tikslą, kuriuo siekia ma gauti, išlaikyti ar stiprinti 
tam tikrą dalyką (naudą, vertybę ar pan.). Pavyz džiui, sociologijoje vartojama sąvoka 
„interesas“, kurios atitikmuo ekonomikos mokslo žodyne yra pirmenybės ar preferen-
cijos, o psichologijos mokslo — norai ir poreikiai. Taigi sąvoka „viešasis interesas“, bent 
pažodžiui, reiškia visai visuome nei būdingą siekiamybę ar tikslą. Tačiau toks sąvokos 
apibrėžimas duoda nedaug naudos — lieka nepaaiškinta, ko konkrečiai siekia ar turi 
siekti visuomenė.

Šiame straipsnyje norima išsiaiškinti galimus viešojo intereso sąvokos pa grindimus 
bei atsakyti į klausimą, ar iš principo galimas viešojo intereso apibrė žimas ar specifi-
kavimas. Tvirtinama, jog viešojo intereso apimties ar turinio klausimas, viena vertus, 
praktiniame politikos lygmenyje sprendžiamas pakan kamai lengvai, tačiau, antra ver-
tus, nežinia ar teisingai, kadangi teoriniu-konceptualiniu požiūriu šis klausimas yra la-
bai sudėtingas ir nežinia, ar įmanomas išspręsti. Straipsnyje vykdoma ne tiek teisinė, 
kokią yra atlikęs jaunius Gumbis,2 kiek konceptualinė viešojo intereso sąvokos analizė. 
Pateikta viešojo inte reso samprata taip pat iš esmės neprieštarauja Dianos Korsakaitės3 
suformuluo tam viešojo intereso apibrėžimui, analizuojama, kokiu turiniu šis ar panašus 
formalus viešojo intereso apibrėžimas galėtų būti užpildytas.

Kam reikalingas viešojo intereso apibrėžimas?
Sąvoka „viešasis interesas“ per daugelį jos vartojimo metų įgavo tam tikrą pragmati-

nę ar funkcinę reikšmę – „viešasis interesas“ pradėjo žymėti politinio sprendimo arba, 
kitaip tariant, viešojo administravimo alternatyvą, kuri būtų labiausiai verta įgyvendi-
nimo. Viešasis interesas tapo teisingumo ir moralumo politikoje simboliu. Aiškinama, 
jog viešasis interesas sudaro politinių santykių moralinį tikslą, o institucijos ir veiksmai 
turėtų būti vertinami kaip pageidaujami ar nepageidaujami tiek, kiek jie prisideda ar 
trukdo viešojo intereso realiza vimui. Suvokiama, kad viešasis interesas turi aiškią verty-
binę konotaciją ir dėl to diskusijų nekyla4. Tačiau klausimas, kokią konkrečiai vertybinę 
konotaciją viešasis interesas išreiškia, neturi tokio aiškaus atsakymo ir yra tiek politinių, 
tiek akademinių ginčų objektas. Dėl visuomenėje glaudžiai susijusių ekonomi nių, socia-
linių bei politinių procesų yra sudėtinga identifikuoti viešąjį interesą ir nurodyti, kuo jis 
skiriasi nuo privataus intereso ar tam tikrų žmonių grupių interesų.

Identifikuoti, ką žymi ar turi žymėti viešasis interesas yra labai svarbu. Pir ma, tik 
turint adekvatų ir gerai suvokiamą viešojo intereso apibrėžimą galima daryti iš tikrųjų 
naudingus visuomenei politinius sprendimus. Antra, tik ži nant, koks turinys sudaro vie-
šojo intereso sampratą, galima įvertinti dabartinių politinių sprendimų (galiojančio tei-
2 Gumbis j. Public Interest: Problem of Conceptualisation // Socialiniai mokslai 2006, Nr. 1(51), p. 7-16.
3 Korsakaitė D. Viešasis interesas valstybinio reguliavimo požiūriu: sampratos analizė ir formulavi mas // Ekonomika, 

2006, Nr. 76, p. 36-53.
4 Cassinelli C. W. Some Reflections on the Concept of the Public Interest // Ethics, 1958.Vol. 69, No. 1, p. 48.
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Esinio reglamentavimo) tikslingumą ir veiks mingumą. Tačiau, F. A. Hayeko tvirtinimu, 

jei apibrėžimo nėra „priklauso mai nuo valdančiosios grupės interesų, jai [viešojo intereso 
sąvokai – aut. past.] gali būti suteikiamas beveik bet koks turinys“. Toks neapibrėžtumas 
leidžia beveik bet kokį interesą aiškinti kaip bendrą, taip „verčiant daugybę žmonių tar-
nauti tiks lams, mažiausiai jiems rūpimiems.“5

Viešasis interesas apibūdina tik visuomenės viduje svarbius dalykus. Viešasis intere-
sas pasitelkiamas vertinti visuomenės narių ar jų grupių tarpusavio santy kius, bet ne tos 
visuomenės santykius su kitomis visuomenėmis. Šiuo atveju viešąjį interesą reikia skirti 
nuo, pavyzdžiui, nacionalinio intereso, kuris žymi visuo menei svarbius dalykus, iškylan-
čius dėl šios visuomenės išorinių aplinkybių.6

Kaip viešasis interesas suprantamas viešajame gyvenime?
Viešojo intereso sąvoka reikalinga viešajam gyvenimui arba, kitaip tariant, žmonių 

tarpusavio sąveikai tvarkyti. Viešasis gyvenimas tvarkomas politiniais sprendimais. 
Todėl visų pirma politinis diskursas turėtų atskleisti, kaip supran tama viešojo intereso 
sąvoka. Viena vertus, ši sąvoka funkcionuoja teisės aktuose.7 Tačiau jokiame Lietuvos 
Respublikos įstatyme nėra pateiktas šios sąvokos apibrėžimas. Kita vertus, pakankamai 
konkretų viešojo intereso apibrėžimą for muoja ir pateikia teismų praktika.

Plačiausiai viešojo intereso apibrėžimas skleidžiamas Lietuvos Respublikos Konstitu-
cinio Teismo nutarimuose. juose teigiama, kad viešojo intereso įgyvendinimas yra viena 
svarbiausių pačios visuomenės egzistavimo ir raidos sąlygų.8 Taip pat pripažįstama, kad 
tam tikru laikotarpiu visai visuomenei bei valstybei iškylantys konkretūs uždaviniai yra 
dinamiški ir kinta, todėl ir viešasis interesas yra kintantis ir dėl to gali būti labai įvairus 
net tos pačios visuomenės ribose.9

Aiškinama, jog dėl šių priežasčių Europos žmogaus teisių doktrinoje yra įsitvir tinęs po-
žiūris, kad įstatymo leidėjas gali nustatyti viešojo intereso ribas. Vienin telis reikalavimas, 
keliamas tokiam viešojo intereso apibrėžimui, yra jo realus pagrįstumas ir teisėtumas.10

5 Hayek F. A. Teisė, įstatymų leidyba ir laisvė II. Socialinio teisingumo miražas. Vilnius: Eugrimas, 1998, p. 15.
6 Galston W. A. An old Debate Renewed: the Politics of the Public Interest // Daedalus, 2007, Vol. 136, No. 4, p. 18.
7 Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 13-308), Lietuvos Respublikos civili-

nio proceso kodeksas (Žin., 2002, Nr. 36-1340), Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas (Žin., 2003, Nr. 94-4246), 
Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 89-2743), Lietuvos Respublikos operatyvinės vei-
klos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 65-2633), Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymas 
(Žin., 1999, Nr. 55-1765), Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas (Žin., 2002, Nr. 95-4087), Lietuvos Respublikos 
proku ratūros įstatymas (Žin., 1994, Nr. 81-1514), Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros 
įstatymas (Žin., 1998, Nr. 51-1392), Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymas (Žin., 1998, Nr. 110-3024), 
Lietuvos Respublikos teismų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 46-851), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstaty-
mas (Žin., 1995, Nr. 107-2391), Lietuvos Res publikos vartotojų teisių gynimo įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833), 
Lietuvos Respublikos verty binių popierių rinkos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 16-412).

8 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 6 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Res publikos valdininkų įstaty-
mo 16 straipsnio pirmosios dalies 2 punkto atitikimo Lietuvos Respub likos Konstitucijai“ (Žin., 1997, Nr. 40-977).

9 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. liepos 8 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Res publikos įstatymo „Dėl 
kultūros įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos“ (1995 m. birželio 13 d. redakcija) ir Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1997 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1320 „Dėl Lietuvos nepriklausomybės signatarų namų ir Lietuvos 
menininkų rūmų“ 1, 2.3 ir 2.4 punk tų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ (Žin., 2005, Nr. 87-3274).

10 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 6 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Res publikos valdininkų įstaty-
mo 16 straipsnio pirmosios dalies 2 punkto atitikimo Lietuvos Respub likos Konstitucijai“ (Žin., 1997, Nr. 40-977).
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E Viešasis interesas Konstitucinio Teismo nutarimuose yra apibūdinamas kaip bendras 
valstybės, visos visuomenės ar visuomenės dalies interesas (taip pat ir atskiro asmens), 
kuris yra grindžiamas pamatinėmis visuomenės vertybėmis. Šios pamatinės visuomenės 
vertybės yra įtvirtintos, saugomos ir ginamos Lietu vos Respublikos Konstitucijos. jos 
apima tokius dalykus kaip visuomenės atvi rumas ir darna, teisingumas, asmens teisės ir 
laisvės, teisės viešpatavimas ir pan. Kadangi individualus asmens interesas taip pat yra 
Konstitucinė vertybė, tai viešasis interesas, kaip bendrasis interesas, privalo būti sude-
rinamas su indivi dualiu interesu. Šie du interesai – bendrasis ir individualusis – negali 
būti priešpriešinami.11 Taigi viešasis interesas yra Konstitucinio Teismo apibrėžiamas 
kaip bet koks asmens ar visuomenės ar visuomenės dalies interesas, kurio nepatenki nus 
būtų pažeistos Konstitucijoje įtvirtintos, saugomos ir ginamos vertybės. Taip pat esama 
ir konkretesnių mėginimų jį apibrėžti.12 Vis dėlto, net jeigu ši viešojo intereso sąvoka 
viešajame diskurse egzistuoja, funkcionuoja ir yra dau giau ar mažiau aiškiai apibrėžta, 
vis dar lieka galimybė paklausti, ar ji patenkina intuicijas dėl to, kokie dalykai turėtų ar 
neturėtų būti viešuoju interesu.

Koks viešojo intereso santykis su privačiu interesu?
Galima klausti, ar viešasis interesas žymi interesą, būdingą visuomenei kaip tokiai, 

net jeigu šis nesutampa ar yra priešingas individualiems visuomenę su darančių asmenų 
interesams, ar interesą, kuriuo bendrai dalijasi visuomenę sudarantys asmenys?

jei viešasis interesas yra interesas, svarbus visuomenei kaip tokiai, tai jis turi atitikti 
visuomenės tikslą. To, ką pavadintume visuomenės interesu, įgyvendinimas turėtų padė-
ti siekti bei įgyvendinti visuomenės tikslus. Tačiau kas apsprendžia ar atskleidžia visuo-
menės tikslą? Ar jį įmanoma identifikuo ti? Ar galima teigti, kad tam tikras visuomenės 
tikslas iš viso egzistuoja? Toks požiūris gali reikšti tam tikrą visuomenės suasmeninimą 
ar visuomenės kaip tam tikro savarankiško ir nuo jį sudarančių asmenų nepriklausomo 
esinio aiškinimą. Dėl šios priežasties tokio pobūdžio aiškinimą privalo lydėti tam tikras 

11 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas „Dėl Lietu vos Respublikos administra-
cinių bylų teisenos įstatymo 85 straipsnio 3 dalies (2000 m. rug sėjo 19 d. redakcija), 139 straipsnio 2, 3 dalių (2000 
m. rugsėjo 19 d. red.), Lietuvos Res publikos baudžiamojo proceso kodekso 306 straipsnio (2004 m. liepos 8 d. red.), 
308 straips nio (2006 m. birželio 1 d. red.) 2 dalies (2002 m. kovo 14 d. red.), 324 straipsnio 12, 13 da lių (2002 m. 
kovo 14 d. red.), 377 straipsnio (2004 m. liepos 8 d. red.) 9 dalies (2002 m. kovo 14 d. red.), 448 straipsnio 7 dalies 
(2002 m. kovo 14 d. red.), 454 straipsnio 5, 6 da lių (2002 m. kovo 14 d. red.), 460 straipsnio 4, 5 dalių (2002 m. kovo 
14 d. red.), Lietu vos Respublikos civilinio proceso kodekso 268 straipsnio 3 dalies (2002 m. vasario 28 d. red.), 285 
straipsnio 2, 5 dalių (2002 m. vasario 28 d. red.), 286 straipsnio 1 dalies (2002 m. vasario 28 d. red.), 288 straipsnio 4 
dalies (2002 m. vasario 28 d. red.), 289 straipsnio 2 da lies (2002 m. vasario 28 d. red.), 303 straipsnio 2 dalies (2002 
m. vasario 28 d. red.), 320 straipsnio 2 dalies (2002 m. vasario 28 d. red.), 325 straipsnio 2, 3 dalių (2002 m. vasa rio 
28 d. red.), 358 straipsnio 2, 3 dalių (2002 m. vasario 28 d. red.) atitikties Lietuvos Res publikos Konstitucijai, taip 
pat dėl pareiškėjo — Seimo narių grupės prašymo ištirti, ar Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 119 straipsnio 2 
dalies 1 punktas (2002 m. sausio 24 d. redakci ja), 119 straipsnio 5 dalis (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 120 straips-
nio (2003 m. sausio 21 d. redakcija) 1 punktas (2002 m. sausio 24 d. redakcija), Lietuvos Respublikos Prezidento 
2003 m. vasario 19 d. dekretas Nr. 2067 „Dėl apygardos teismo teisėjo įgaliojimų pratęsimo“, Lietuvos Respublikos 
Prezidento 2003 m. birželio 18 d. dekretas Nr. 128 „Dėl apygardų teis mų skyrių pirmininkų skyrimo“ ta apimtimi, 
kuria nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo teisėjas Konstantas Ramelis skiriamas šio teismo civilinių bylų sky-
riaus pirmininku, neprieštarau ja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ (Žin., 2006, Nr. 102-3957).

12 Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2006 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. I-11 „Dėl metodinių rekomendacijų 
viešajam interesui ginti patvirtinimo“.
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Eatsargumas.13 Visuomenė yra tam tikra tarpasmeninių santykių visu ma, tačiau santykių vi-

suma pati savaime negali turėti interesų, juos gali turėti tik asmenys, todėl neaišku, ar tikrai 
galima kalbėti apie visuomenei būdingą interesą. Visuomenė yra teorinė sąvoka. Ši sąvoka 
leidžia paaiškinti tam tik rus žmonių tarpusavio santykių reguliarumus ar ypatumus, ta-
čiau visuome nės, bendrąja prasme, niekas nėra stebėjęs. Viskas, kas buvo stebėta – atskiri 
žmonės. Išvados apie visuomenę yra daromos niekaip kitaip, kaip tik stebint, matuojant ir 
aiškinant atskirus ar sugrupuotus individus ir jų veiksmus. Neįmanoma nieko apie visuo-
menę pasakyti, kas nebūtų išvesta iš šio individų stebėjimo, matavimo ir aiškinimo. Dėl 
šios priežasties teigtina, kad ir viešasis interesas, net jei jį norėtumėme tapatinti su visuo-
menės interesu, negali ne kilti iš atskirų visuomenę sudarančių asmenų interesų.

jei viešasis interesas yra visuomenės nariams būdingas bendras interesas, tai ar vie-
šojo intereso įgyvendinimas turėtų patenkinti visų be išimties visuomenės narių asmeni-
nius interesus, patenkinti dalies visuomenės narių interesus ir ne daryti žalos visų likusių 
narių interesams ar patenkinti dalies visuomenės narių interesus nepaisant to, kad taip 
galbūt būtų daroma žala likusių narių intere sams? Koks bebūtų pasirinkimas tarp šių al-
ternatyvų, vienas dalykas vertintinas kaip daugiau ar mažiau aiškus ir pagrįstas: tam, kad 
viešasis interesas būtų iš tikrųjų viešas ar bent labiausiai išpildytų šioje sąvokoje slypin-
čias intuicijas, jis ne tik neturi prieštarauti visų be išimties visuomenės narių interesams, 
bet turi sutapti su visų be išimties visuomenės narių interesais.

Pirma, Robertas Nozickas aiškina, kad vienų žmonių interesus paaukojant visų liku-
siųjų labui neatsižvelgiama į tai, jog visi žmonės yra atskiri asmenys, kad kiekvienas turi 
tik vieną gyvenimą ir kad aukojamas ar pasiaukojantis žmo gus negali tikėtis kaip nors 
susigrąžinti tai, ką praranda. Vieno žmogaus panau dojimas kitų labui paprasčiausiai 
reiškia: „panaudoja jį ir suteikia naudą kitiems. Nieko daugiau. Įvyksta tai, kad kažkas 
yra jam padaroma kitų labui.“ 14 Todėl keblu viešąjį interesą sieti su tuo, kas naudinga 
visuomenės daugumai, jei tai gali daryti žalos likusiai visuomenės mažumai.

Antra, jei viešasis interesas prieštarauja ar nesutampa su tam tikro asmens privačiais 
interesais, tai tokio intereso saugojimu ir puoselėjimu šis asmuo nebūtų susidomėjęs ir 
to nedarytų. Tai nebebūtų interesas tikrąja to žodžio prasme, o tik pareiga, suvaržymas 
ar tam tikras „lažas“. Kuo didesnis asmenų skaičius, kuriems nėra artimas deklaruoja-
mas viešasis interesas, tuo labiau šis interesas tampa tik tam tikros likusios ir tą interesą 
palaikančių asmenų gru pės interesu. jei yra skirtumas tarp visuomenės vertybių ir ti-
krųjų visuomenę sudarančių asmenų vertybių ir pirmenybių, susidaro padėtis, kurią so-
ciologai įvardija kaip „anomiją“ ar „socialinę patologiją“.15 Tokią padėtį galima ver tinti 
ir kaip tam tikrą vienos visuomenės dalies tironiją kitos dalies atžvilgiu – dominuojanti 
visuomenėje grupė savo bendrą interesą paskelbia esantį vie šuoju interesu ir taip pamina 
su šiuo interesu nesiderinančius likusių grupių interesus. Antra vertus, dar johnas Stuar-
tas Millis pastebėjo, kad dar niekada nebuvo paremtas koks nors bendrasis interesas, jei 
kieno nors atskiras intere sas nebuvo išpildomas kartu su tuo bendruoju interesu.16 
13 Cassinelli C. W., 1958, p. 49-50
14 Nozick R. Anarchy, State, and Utopia. New york: Basic Books, 1974, p. 33.
15 Norkus Z. Consumer Sovereignty: Theory and Praxis, Problemos, 2003, Nr. 64, p. 11–12.
16 Bhagwati j. Economic Policy in the Public Interest // Daedalus, 2007, Vol. 136, No. 4, p. 38.
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E Todėl, kad interesas iš tikrųjų būtų viešas, jį turi palaikyti visi be išimties visuome-
nės nariai. Net jeigu teigiame, kad viešasis interesas nėra individualių interesų suma, 
negalime atsiriboti nuo individualių interesų, nes (1), kad būtų puoselėjamas, viešasis 
interesas turi sutapti su individualiu interesu, nes kitaip niekas jo nepuoselės, (2) jis turi 
būti priimtinas visiems, nes kitu atveju, jei bus palaikomas, bet bus kam nors svetimas ar 
primestas, jo nebus galima vadinti viešu interesu.

Tačiau net jeigu viešasis interesas turi sutapti su atskirų žmonių asmeni niais – pri-
vačiais – interesais, nevalia pamiršti, kad viešasis interesas turi būti susijęs tik su viešą-
ja – asmenų tarpusavio sąveikos – sritimi. Kitaip tariant, vie šasis interesas neturi kištis į 
atskirų asmenų privatų gyvenimą: į tai, ką daro atskiras žmogus, kiek tai nepaliečia kitų 
žmonių. Williamo A. Galstono žo džiais, „esama gyvenimo aspektų, vadinamų „priva-
čiais“, kurie slypi anapus zonos, kuriai galioja viešojo intereso aptarimas“.17

Ką gali palaikyti visi be išimties visuomenės nariai?
Walterio Lippmanno nuomone, „galima preziumuoti, kad viešasis interesas yra tai, 

ką... [žmonės] pasirinktų, jei jie matytų aiškiai, mąstytų racionaliai, veik tų nesavanaudiš-
kai ir geranoriškai“.18  Tačiau Williamo A. Galstono teigimu,19 viešojo intereso turinys 
įvairiose visuomenėse, priklausomai nuo visuomenėje vyraujančios politinės, kultūrinės 
ar religinės aplinkos, skiriasi labiau savo es miniais nei atsitiktiniais ypatumais. Kiekvie-
nas žmogus ar visuomenė viešojo intereso sąvokai, tikėtina, priskiria sau asmeniškai 
priimtiniausią reikšmę. Iš skirtini penki būdai, kuriais galima grįsti viešojo intereso api-
brėžimą.20

Visuomenės interesas kaip bendrai turima vertybe. Išgirdus sąvoką „vie šasis inte-
resas“, galima įsivaizduoti, jog tai turi reikšti tam tikrą plačiai paplitu sią vertybę. ji yra 
tikrai viešasis interesas, jei pasitarnauja visos visuomenes, o ne atskirų visuomenes dalių 
interesams. Tačiau ar įmanoma tokia vertybe, kurią visi bendrai palaikytų? Be to, tik 
buvimas paplitusia nėra pakankama sąlyga ją identifikuoti viešuoju interesu. Manytina, 
jog ji privalo būti paplitusi dėl savo gerumo, o ne būti geidžiama tik dėl to, kad yra labai 
paplitusi.

Viešasis interesas kaip išmintingas tikslas ar norma. Galima aiškinti, jog viešuoju 
interesu reikėtų įvardyti tam tikrą dalyką, kuris yra siektinas dėl to, kad tai yra racio-
nalu ar išmintinga. Tačiau kaip tokiu atveju pamatuoti racionalumą ar išmintingumą? 
Kiekvienas toks vertinimas skirsis priklausomai nuo to, kokiomis kognityvinėmis (tiesa, 
naudingumas, pritaikomumas ar pan.) ar nekognityvinėmis (moralinėmis, religinėmis, 
estetinėmis ar pan.) vertybėmis vadovaujamasi vertinant. Negalima bus nustatyti visuo-
tinio racionalumo ar iš mintingumo, jei nebus visuotinai pripažintų vertinamųjų kriteri-
jų. Tačiau ar įmanomas vertinamasis kriterijus, kurį palaikytų visi?

17 Galston W.A., 2007, p. 18.
18 Cit. pg. Lewis C. W. In Pursuit of the Public Interest // Public Administration Review, 2006. Vol. 66, No. 5, p. 694.
19 Galston W.A., 2007, p. 16.
20 Pagal Sorauf F. j. The Public Interest Reconsidered // The journal of Politics, 1957. Vol. 19, No. 4, p. 616-639.
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EViešasis interesas kaip moralinis imperatyvas. Kiekvienas asmuo, besi vadovaujantis 

tam tikru moraliniu imperatyvu (etikos norma), identifikuos šio imperatyvo įgyvendini-
mą su viešuoju interesu. Tačiau moralinis imperatyvas nėra nei viešas, nei interesas. jis 
nėra interesas, kadangi jis išliktų imperatyvu ir galiotų, net jeigu niekas jo nesilaikytų. 
Tačiau, kad interesas būtų interesu, kas nors privalo jo geisti – būti suinteresuotas jo 
įgyvendinimu. jis taip pat nėra ir viešas, kadangi morale skiriasi tarp žmonių lygiai taip 
pat kaip, pavyzdžiui, anks čiau minėtas racionalumo kriterijus – nėra visiems asmenims 
priimtinų bendrų morales normų.

Viešasis interesas kaip interesų balansas. Visuomenė nėra sudaryta iš vie nodais 
standartais besivadovaujančių ir vienodų tikslų siekiančių asmenų ir jų grupių. Tokia 
padėtis veda prie nuolatinio konflikto. Todėl viešąjį interesą ga lima bandyti identifikuoti 
su kompromiso tarp konfliktuojančių grupių įtvirti nimu. Tačiau tokiu atveju viešuoju 
interesu tampa bet kas, dėl ko pavyko susi tarti. Sąvoka praranda savo euristinę funkciją: 
nebenurodydama į tam tikrą siekiamybę ir tapatinama su bet kokiu susitarimu, ji nega-
lėtų būti pasitelkiama kaip politinių sprendimų vertinimo standartas. Be to, kaip ir kie-
kviename susi tarime, tikėtina, jog viena susitarimo pusių bus išlošusi daugiau nei kuri 
nors kita. Todėl pasiektas susitarimas būtų tam tikras grupinio intereso, bet ne vie šojo 
intereso patenkinimas.

Viešasis interesas kaip neapibrėžtas dalykas. Šiuo atveju viešasis intere sas aiškina-
mas kaip neriboto ilgio liniuotė su nepažymėta matavimo skale. Nau dojamas negatyvus 
sąvokos apibrėžimas įvardijant konkrečius dalykus, kurie nėra viešasis interesas. Tačiau 
neturint pozityvaus apibrėžimo, nėra galimybių įvertinti politinių sprendimų tikslingu-
mo.

Visi išskirti viešojo intereso pagrindimai susiduria su vienokiais ar kitokiais sunku-
mais. Gal tai reiškia, kad negali būti neprieštaringos viešojo intereso sam pratos?

Ar „viešasis interesas“ nėra sau prieštaraujanti sąvoka?
jei teigiame, kad viešasis interesas gali būti tik toks, kuriam pritartų visi be išimties 

visuomenės nariai, susiduriame su transformacijos logikos problema – kaip individualių 
interesų aibę paversti bendru viešuoju interesu. Dvidešimtojo amžiaus viduryje ameri-
kiečių matematikas ir ekonomistas Kennethas Arrow21 parodė, jog jokia balsavimo sis-
tema (individualių pirmenybių agregavimo į ben drą pirmenybių eilę procedūra), atitin-
kanti tam tikrus intuityvius racionaliai ir sąžiningai procedūrai keliamus reikalavimus, 
negali individualių pirmenybių ranguotos aibės agreguoti į bendrą pirmenybių tvarką. 
Arrow nurodo, jog tam, kad procedūra galėtų vadintis racionalia, jos rezultatui turi būti 
būdingos dvi savybės, kurias Arrow vadina aksiomomis:

Aksioma 1: Bendros pirmenybės turi būti rišlios, t. y. bet kurių pirmeny bių x ir y 
atžvilgiu, arba x turi būti labiau pageidaujama nei y, arba y turi būti labiau pageidaujama 
nei x.
21 Arrow K. j. A Difficulty in the Concept of Social Welfare // The journal of Political Economy, 1950, Vol. 58, No. 4, 

p. 328–346.
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E Aksioma 2: Bendros pirmenybės turi būti tranzityvios, t. y. bet kurių pir menybių x, y 
ir z atžvilgiu, jeigu x yra labiau pageidaujama nei y ir y yra labiau pageidaujama nei z, tai 
x turi būti labiau pageidaujama nei z.

Savo ruožtu tam, kad procedūra galėtų vadintis sąžininga, Arrow nurodo, kad ji turi 
atitikti tokias sąlygas:

Sąlyga 1: Universalumas – kiekvienas asmuo gali turėti bet kokią jo pagei daujamą 
racionalią (rišlią ir tranzityvią) pirmenybių eilę.

Sąlyga 2: Pozityvus individualių ir kolektyvinių pirmenybių ryšys – jei ben drai pir-
menybė x yra pageidaujama labiau nei pirmenybė y, tai bet koks indivi dualių pirmeny-
bių pasikeitimas, kai x tampa labiau pageidaujama nei anksčiau, negali pabloginti pirme-
nybės x padėties bendrų pirmenybių eilėje.

Sąlyga 3: Nepriklausomybė nuo irelevantiškų alternatyvų – jei bendrai pir menybė 
x yra pageidaujama labiau nei pirmenybė y, tai bet koks individualių pirmenybių pa-
sikeitimas, išlaikantis ankstesnį santykį tarp pirmenybių x ir y, neturi pakeisti bendro 
pirmenybių santykio tarp x ir y.

Sąlyga 4: Piliečių suverenumas – bendra pirmenybių aibė turi sekti iš indi vidualių 
pirmenybių aibės, t.y. negalimas toks rezultatas, kuris nebūtų apspręs tas individualių 
pirmenybių.

Sąlyga 5: Diktatoriaus nebuvimas – negali būti tokio asmens, kurio pagei daujama 
pirmenybė visada atitiks bendrą pirmenybę, nesvarbu kokios pirme nybės bebūtų būdin-
gos kitiems asmenims.

Arrow pateikia matematinį įrodymą – teoremą: jeigu tam tikros grupės nariai renkasi 
pirmenybes mažiausiai iš trijų alternatyvų, tai bet kokia bendra tos grupės pirmenybių 
tvarka, patenkinanti sąlygas 2 ir 3 bei aksiomas 1 ir 2, yra arba primesta, arba diktatoriš-
ka.22  Kitaip tariant, Arrow parodo, kad aksiomos 1 ir 2 bei sąlygos 1, 2, 3, 4 ir 5 yra ne-
suderinamos23 – neegzistuoja racionali ir sąžininga individualių pirmenybių agregavimo 
į bendrą pirmenybę procedūra. Kartu ši te orema parodo ir tai, kad „mūsų naivūs, t. y. 
nereflektuoti, ikianalitiniai vaizdi niai apie teisingumą ir demokratiją yra tarpusavyje ne-
suderinami, prieštaraujantys vieni kitiems. Eksplikuodami demokratijos ir teisingumo są-
vokas, t. y. bandydami jas tiksliai apibrėžti, kai kuriuos šių vaizdinių turime paaukoti“.24

Remiantis šios teoremos rezultatais, teigtina, kad neįmanomas viešasis in teresas, ku-
ris atspindėtų kiekvieno asmens privačius interesus ir kartu nepažeis tų anksčiau išvar-
dytų intuityvių racionalumo ir sąžiningumo reikalavimų. Mū sų nagrinėjamo klausimo 
atveju svarbu tai, kad jeigu viešasis interesas bus suprantamas kaip visuomenės narių 
bendras sutarimas dėl tam tikrų dalykų, tai šis sutarimas bus arba primestas, arba dik-
tatoriškas. Kitaip tariant, Arrow teore ma parodo, kad neįmanomas tam tikro viešojo 
intereso išskyrimas, kuriam pri tartų visi be išimties visuomenės nariai.

Galima tvirtinti, jog Arrow teorema atskleidžia „viešojo intereso“ sąvoką kaip tam 
22 Ten pat, p. 342..
23 1963 metais Arrow sąlygas 2 ir 4 pakeitė Pareto optimumo sąlyga.
24 Norkus Z. Consumer Sovereignty: Theory and Praxis, Problemos, 2003, Nr. 64, p. 60
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Etikrą oksimoroną. Sąvokos „viešasis“ ir „interesas“ vien jau savo reikš me netgi priešta-

rauja viena kitai. „Viešasis“ žymi visiems bendrą ar visiems galiojantį, būdingą ar pan. 
dalyką. Tuo tarpu „interesas“ yra išskirtinai į save nu kreiptas, išreiškiantis asmens troš-
kimą būti skatinamu ir patenkinamu, o pasaulyje, sudarytame iš skirtingų žmonių, tu-
rinčių skirtingus norus ir tikslus, nėra ir negali būti visiems bendrai norimo dalyko ar 
tarpusavyje suderinamų skirtingų norimų dalykų.

Anksčiau teigėme, kad viešą interesą turi palaikyti visi be išimties visuome nės nariai. 
Tačiau Arrow teorema neigia galimybę turėti visiems priimtiną inte resų tvarką. Ką tokiu 
atveju lieka daryti, jei vis dėlto norime turėti kokį nors principą, kuriu remdamiesi galė-
tume vertinti politinių sprendimų naudingu mą, tikslingumą ir efektyvumą? Kaip teigia 
Stefano Moroni,25 net jeigu atsisa kytume termino „viešasis interesas“, vis tiek turėtume 
spręsti lygiai tokias pat tik kitu pavadinimu įvardytas problemas. Privalu turėti kokį nors 
kriterijų, ku riuo vadovaujantis būtų galima vertinti politinių sprendimų tikslingumą.

Viešasis interesas – laisvė pasirinkti, turėti ir įgyvendinti savo 
interesą

Galima teigti, kad viešasis interesas neįmanomas. Visi asmenys vadovaujasi skirtin-
gomis vertybėmis, siekia patenkinti skirtingus asmeninius norus ir porei kius, tikslus. 
Atskirų asmenų ar jų grupių interesai nėra tarpusavyje palyginami. Nėra galimybės 
objektyviai įvertinti, kurių asmenų interesai yra vertesni dėme sio, todėl negalima vienų 
asmenų ar jų grupių interesų iškelti aukščiau už kitų žmonių interesus. Kyla klausimas, 
kokiu principu ar principais turi būti orga nizuojamas viešasis gyvenimas, kad nė vienas 
iš visuomenės narių nesijaustų skriaudžiamas?

Viešasis interesas, kaip minėta, turi būti toks, kad jam pritartų visi be išim ties visuo-
menės nariai. Tikėtina, jog visuomenės nariai pritartų tokiai padėčiai, kurioje jie galėtų 
nevaržomai įgyvendinti savo asmeninius interesus ir niekas jiems netrukdytų to daryti. 
Tačiau taip nukentėtų kitais interesais besivadovau jantys žmonės. Siekiant atrasti vi-
suotinumą ir asmeninį suinteresuotumą sude rinantį principą, ieškoma padėties, kurioje 
kiekvienas visuomenės narys galėtų siekti nevaržomai įgyvendinti savo interesus ir ne-
trukdyti tai daryti kitiems. Esant tokiai padėčiai, viešasis interesas galėtų būti visiškai 
formalus ir neturintis jokio materialaus turinio: viešasis interesas būtų visų be išimties 
visuomenės narių pageidaujamas tarpusavio sąveikos principas, kuriuo vadovaujantis 
visi galėtų kuo plačiau įgyvendinti kiekvieno jų atskirai pasirinktus interesus, o ne kon-
kretus iš anksto nustatytas interesų objektas, vertybė, tikslas ar pan. Tikėtina, kad kie-
kvienas būtų suinteresuotas elgesiu, atitinkančiu šį principą, kadangi tai leistų kiekvie-
nam jų siekti, ko jie patys nori, ir nebūtų primetama svetimų jiems tikslų ar prievolių. 
Taip viešasis interesas būtų įtvirtintas kaip ne tam tikras konkretus tikslas, bet laisvė būti 
nesusaistytam jokio įtvirtinto tikslo. Hayekas šią mintį išreiškia tokiais žodžiais: „Svar-
biausios viešosios gėrybės, kurių turi parū pinti valdžia, nėra tiesioginis atskirų poreikių 
tenkinimas, bet sudarymas sąlygų, kurioms esant individai bei jų grupės turi daugiausiai 

25 Moroni S. Towards a Reconstruction of the Public Interest Criterion // Planning Theory 2004, Vol. 3, No. 2, p. 163.
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E galimybių tarpusavyje ten kinti savo poreikius“26. Arba dar kitaip: „Teisingo elgesio taisy-
klės negina atskirų interesų — jų turi būti laikomasi tenkinant bet kuriuos interesus“.27

Kokia taisyklė galėtų nusakyti tokiu principu besivadovaujančių asmenų elgesį? Ši 
taisyklė galėtų būti asmens neliečiamumo taisyklė, kuri skleistųsi tri mis aspektais: as-
mens gyvybės neliečiamumu, asmens laisvės neliečiamumu ir asmens nuosavybės ne-
liečiamumu. Kodėl būtent ši taisyklė ir būtent šie aspek tai? Tik laikantis tokios taisyklės 
įmanoma visiems asmenims pasirinkti, turėti ir siekti įgyvendinti asmeninius tikslus. 
Asmens gyvybės neliečiamumas būti nas, kad asmuo turėtų galimybę turėti interesą. As-
mens laisvės neliečiamumas būtinas, kad asmuo turėtų galimybę pats pasirinkti interesą. 
Galų gale asmens nuosavybės neliečiamumas būtinas tam, kad asmuo turėtų galimybę ar 
išteklius įgyvendinti turimą interesą.

Kitaip tariant, viešasis interesas gali egzistuoti tik tada, jei, pirma, egzistuo ja tai, kas 
tuos interesus turėtų ir reikštų – privalo egzistuoti asmuo. Antra, kad interesas būtų 
viešas, jis negali būti prievarta primestas. Prievartos atveju tai tebūtų vienam asmeniui 
primestas kito asmens privatus interesas. Todėl bet kurio intereso savininkas privalo 
turėti laisvę pasirinkti norimą turėti interesą. Trečia, turimas interesas taip ir liktų tik 
siekiamybė, jei nebūtų išteklių, ku riuos pasitelkus būtų galima siekti įgyvendinti šį in-
teresą, o tam būtina nuosa vybe, kaip ribotų išteklių pasidalijimo mechanizmas. jei nėra 
privačios nuosa vybes, nėra įmanoma sąžiningai naudotis ribotais ištekliais. Pavyzdžiui, 
galima teigti, kad visi išteklius naudotų pagal tam tikrus bendrai sutartus prioritetus. 
Bet, vadovaujantis Arrow teorema, neįmanomas bendras susitarimas dėl tokių priori-
tetų, kuris būtų racionalus ir sąžiningas, todėl išteklių paskirstymas turėtų būti primes-
tas, diktatoriškas arba turėtų nebūti racionalus. Eksperimentiniai ekonomikos tyrimai28 
rodo, kad privačios nuosavybes apsaugos buvimas sieti nas su našesne ekonomine veikla 
ir didesniu sukuriamų ekonominių gėrybių kiekiu. Tačiau reikia nepamiršti, kad kalba-
ma apie nuosavybės ribų buvimą ir saugojimą, bet ne apie tai, kaip tos ribos turi būti ar 
yra nustatomos: viešasis interesas, pagal čia dėstomą požiūrį, yra ribų buvimas ir saugo-
jimas, o ne ribų nubrėžimas.

Panašiai argumentuoja ir H. H. Hoppe, analizuodamas, kokios sąlygos būtinos žmo-
gui, kad jis galėtų ieškoti, vertinti ir kitiems teikti argumentus bei dalyvauti racionalioje 
diskusijoje. jo teigimu, tik turėdamas kūną ir galėdamas jį laisvai valdyti žmogus gali 
iš tikrųjų dalyvauti diskusijoje: „Tikėtina, kad nie kas negalėtų nieko pasiūlyti ir niekas 
negalėtų būti įsitikinęs jokiu teiginiu argu mentacijoje, jei nebūtų iš anksto numatyta iš-
skirtinė asmens teisė naudotis savo fiziniu kūnu“.29

Lygiai taip pat, Hoppe nuomone, neįmanoma įsivaizduoti diskusijos, jei diskutuojan-
tis asmuo neturėtų nuosavybės su aiškiai apibrėžtomis jos ribomis, ginančiomis nuo kitų 
asmenų kėsinimosi į šią nuosavybę. Toks asmuo papras čiausiai neturėtų materialinių 
26 Hayek F. A., 1998, p. 16.
27 Ten pat, p. 34.
28 Pavyzdžiui: Kimbrough E., Smith V., Wilson B. j. Historical Property Rights, Sociality, and the Emergence of Im-

personal Exchange in Long-Distance Trade // The American Economic Review, 2008, Vol. 98, No. 3, 1009-1039.
29 Hoppe H. H. The Economics and Ethics of Private Property, 2nd Editon. Auburn: Ludwig von Mises Institute, 2006, 

p. 342. 
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Esąlygų savo gyvybei palaikyti: „Niekam nebūtų leista nieko daryti su kuo nors, kadangi 

prieš darant norimą dalyką, būtų reikalin gas visų į tai [išteklius — aut. past.] besikėsinan-
čių sutikimas“.30

jeigu viešąjį interesą apibrėšime kaip sudarymą sąlygų, kad kuo didesnis skaičius galėtų 
įgyvendinti įvairiausius asmeninius interesus, tai tokį viešąjį in teresą bus galima įgyvendin-
ti tik tada, jei visi be išimties visuomenės nariai laikysis asmens neliečiamumo taisyklės.

Tačiau anksčiau straipsnyje buvo teigta, jog visuomenę sudaro pernelyg skirtingi as-
menys, kad sutaptų jų norai ir tikslai. Ar negali būti taip, kad dalis visuomenės narių ne-
bus suinteresuoti laikytis asmens neliečiamumo taisyklės? Pasaulyje įvykstančios žmogžu-
dystės, prievartos atvejai ir vagystės liudytų, kad taip ir yra: kai kurių asmenų interesuose 
būna numatyta skriauda kitiems asme nims. Tačiau, jei tam tikras asmuo pažeidžia asmens 
neliečiamumo taisyklę, t. y. atsisako šios taisyklės kaip savo intereso, tai likusi visuome-
nė šio asmens atžvilgiu irgi gali atsisakyti ginti jo asmens neliečiamumą. Esant tokiam 
mecha nizmui, koks bebūtų atskiro asmens turimas interesas (laikytis ar pažeisti tai syklę), 
jis virsta viešuoju interesu (kiti to asmens atžvilgiu laikysis ar nesilaikys taisyklės). Vie-
nu atveju, jei asmuo laikosi asmens neliečiamumo taisyklės, liku sieji visuomenės nariai 
pirmojo atžvilgiu irgi saugos jo asmens neliečiamumą. Kitu atveju, jei asmuo pažeidžia 
asmens neliečiamumo taisyklę, likusieji visuo menės nariai pirmojo atžvilgiu irgi nesilaiko 
asmens neliečiamumo taisyklės: nesaugo šio gyvybės, laisvės ar nuosavybės.

Šią viešojo intereso idėją galima iliustruoti lošimų teorijos sąvokomis. Lo šimų teorijoje 
išskiriami koordinaciniai lošimai arba asmenų tarpusavio sąvei ka, kai tam tikras susitari-
mas yra priimtinas visiems be išimties lošimo daly viams. Techniškai kalbant, tai sąveika, 
kurioje kiekvienam iš lošėjų, esant kelioms Nasho pusiausvyroms, priimtiniausia ta Nasho 
pusiausvyra, kurią pasirenka kiti lošimo dalyviai. Dažniausiai minimas tokios sąveikos pa-
vyzdys yra pasirin kimas, kuria kelio puse važiuoti automobiliu: galima rinktis tiek kairę, 
tiek de šinę pusę, bet pasirenkama ta pusė, kurią pasirenka ir kiti lošimo dalyviai, nes tai 
visiškai be jokių kaštų padeda išvengti eismo nelaimių. Kitaip tariant, „koor dinacinis lo-
šimas įvyksta, kai tik dviejų ar daugiau lošėjų nauda yra maksimizuojama darant tą patį 
dalyką ir kur toks atitikimas yra daug svarbesnis jiems nei tai, ką būtent jie abu daro“.31 At-
rodytų, kad viešasis interesas pagrįstai galėtų būti prilygintas tokiame lošime susidarančiai 
pusiausvyrai – susitarimui laikytis kon krečios kelio pusės kaip taisyklės.

Viešasis interesas galėtų būti tapatinamas ir su kitame lošimų teorijoje iš skiriamame 
nenulinės arba, kitais žodžiais, nepastovios sumos kooperaciniame lošime (vykstančiame 
visos visuomenės mastu) susidarančia pusiausvyra ar tam tikru šios pusiausvyros atveju. 
Nenulinės sumos lošimai, – tai asmenų tarpusa vio sąveika, kai tarpusavio kooperacija, 
t. y. susitarimas dėl ko nors, visiems bendrai (sumoje) duoda daugiau naudos nei nesu-
sitarimas. Pavyzdžiui, preky ba dažnai įvardijama kaip vienas nenulinio lošimo atvejų: 
jei vienas asmuo turi obuolių perteklių ir nieko daugiau, o kitas – tik kriaušių perteklių 
ir nieko daugiau, tai esant mainams sumoje kiekvienas iš jų galės skanauti ir obuolius, 
30 Ten pat, p. 343.
31 Ross D. Game Theory / In: Zalta E. N. (ed.) The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2008 Edition), URL: 

http://plato.stanford.edu/archives/spr2008/entries/game-theory/ [žiūrėta 2008 03 14].



84
ŽM

o
G

U
S 

V
IE

Šo
jo

 IN
TE

RE
So

 ĮG
y

V
EN

D
IN

IM
o

 K
o

N
TE

K
ST

E ir kriaušes, o nesant mainams – tik obuolius arba tik kriaušes. Kiekvienas lošimo daly-
vis elgiasi kaip jam asmeniškai naudingiau, bet sumoje išlošia visi. Vis dėl to, tapatinant 
nenulinės sumos lošimų išdavas su viešuoju interesu, būtinas ypa tingas atsargumas. Ne-
nulinės sumos lošimai dažnai susiduria su kooperacijos arba svetimnaudžio problema. 
Šiuose lošimuose galimi tokie lošimai, kuriuose, jei visi likę lošimo dalyviai kooperuoja-
si, atskirai kiekvienam iš dalyvių yra nau dingiau išsisukti nuo kooperacijos. Pavyzdžiui, 
jei susitariama nepažeisti priva čios nuosavybės (draudžiama vagystė), tai kiekvienam 
susitarimo nariui nau dingiausia padėtis, kai jis gali iš kitų vogti ir išsisukti nuo atsako-
mybės, bet niekas negali pavogti iš jo. Kooperacinių lošimų atveju viešąjį interesą galima 
tapatinti su taisykle, kuriai esant kiekvienas visuomenės narys yra suinteresuo tas, kad 
visi kiti jos laikytųsi, net jei kiekvienam asmeniui atskirai naudingiau būtų šios taisyklės 
nesilaikyti. Svetimnaudžio problema savo ruožtu parodo, kodėl svarbu, kad susitarimas 
būtų privalomas visiems vienodai – kodėl susita rimas, jei jis laikomas viešuoju interesu, 
turi būti taikomas visiems be išminties bei be išimties visiems vienodai.

Tačiau, tapatindami viešąjį interesą su koordinaciniame ar nenulinės su mos lošime susi-
darančia pusiausvyra, susiduriame su problema. Realiame pa saulyje niekas iš anksto nežino 
apie lošėjų pirmenybes, pasirinkimo galimybes bei jų informuotumą apie šias pasirinkimo 
galimybes. Todėl niekas negali iš anksto nustatyti ir žinoti ar nustatyti, kokia pusiausvyra 
susidarys šiuose loši muose. Kartu neįmanoma nustatyti bei apibrėžti ir viešojo intereso, jei 
jį norė tume tapatinti su šiuose lošimuose susidarančia pusiausvyra. Tačiau aptariamos pu-
siausvyros susidarys ar, tiksliau kalbant, jos turės galimybę susidaryti, tik jei kiekvienas loši-
mo dalyvis bus autonomiškas ir galės rinktis savo strategiją lais vai, jei bus paisoma asmens 
neliečiamumo taisyklės. Kodėl svarbu nedaryti spren dimų už kitus, parodo Richardo C. 
Boxo retorinis klausimas: „kokius pasirin kimus žmonės darytų suvokdami plačią pasirinkimų 
aibę, kuri įtrauktų reikšmin gus pasikeitimus esančioje politinėje, ekonominėje, institucinėje ir 
teisinėje sąrango se, jei nemanytų, kad esančios sandaros yra vienintelės įmanomos?“

Asmens neliečiamumo taisyklė turėtų įtvirtinti visuomenės interesą kaip teisės (taisy-
klės), o ne tam tikrų konkrečių įstatymų, teisės metodo (taisyklės nešališkumo ir lygumo 
prieš taisyklę), o ne jos turinio viešpatavimą. Ši taisyk lė būtų viešasis interesas tiek, kiek 
būtų taikoma visiems ir kiek būtų taikoma vienodai. Tačiau nevalia pamiršti, kad šiai tai-
syklei kaip viešajam interesui (kad ji ir išliktų viešuoju interesu) negalima suteikti jokio 
materialaus turi nio. Pavyzdžiui, idėja, kad galima riboti asmenis ir jų veiksmus ar veiklą, 
jei tai daro žalą kitų asmenų interesams, leidžia nuolatos plėsti žalos kitiems as menims 
sampratą ir teigiant, kad tai prisidės prie viešojo intereso, taikyti vis naujus apribojimus 
ir draudimus. Tačiau iš tikrųjų taip galbūt pamaloninami tik dalies visuomenės narių 
interesai likusios visuomenės narių interesų apri bojimo sąskaita. Todėl priimant tokius 
politinius sprendimus, jei norima bū ti sąžiningiems, būtina įvardyti tikruosius interesus 
ar tikslus, o ne apeliuoti į viešąjį interesą, kuris būtent dėl tokių pernelyg dažnai į vie-
šąjį interesą ape liuojančių politinių sprendimų yra praradęs savo apibrėžtą ir konkrečią 
reikš mę. Kaip teigia Arrow teorema, jei visuomenė dėl kažko sutaria, tai dar ne reiškia, 
kad visi jos nariai taip ir mano – nusistatytas susitarimas labiau priklauso nuo balsavimo 
taisyklių ir procedūrų, negu nuo individualių pir menybių turinio.
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EApibendrinant galima teigti, kad šiame straipsnyje skleidžiama viešojo in tereso sam-

prata iš dalies panaši į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimuose skleidžia-
mą apibrėžimą, tačiau iš principo nesutampa. Šiame straips nyje teigiama, jog viešasis inte-
resas negali prieštarauti atskirų asmenų individu aliems interesams, turi būti tapatinamas 
su tam tikrų konkrečių pamatinių ben drabūvio principų įtvirtinimu ir, kad išliktų tikrai 
viešas, negali būti tapatinamas su niekuo platesniu, nei šie principai. Pagal Lietuvos Respu-
blikos Konstitucinį Teismą, viešasis interesas yra asmens ar grupės asmenų interesas, kuris 
atspindi ir išreiškia pamatines visuomenės vertybes įtvirtintas Lietuvos Respublikos Kon-
stitucijoje. Kitaip tariant, šiame straipsnyje pateikiamas viešojo intereso apibrė žimas susto-
ja toje vietoje, nuo kurios atsiremia ir pajuda Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 
pateikiamas viešojo intereso apibrėžimas: šis straipsnis sustoja viešąjį interesą susiedamas 
su pagal taisyklę tvarkomais individualiais interesais ar vertybėmis, o Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo apibrė žimas pajuda toliau įvardydamas konkrečias vertybes. Šios 
konkrečios vertybės nebūtinai sutampa su kiekvieno žmogaus individualiais interesais, 
taigi kartu jos nebūtinai išpildo su viešojo intereso sąvoka siejamas intuicijas. Tačiau tai 
nereiškia, kad siekdami visiškai įgyvendinti viešojo intereso intuicijas privalo me atsisakyti 
bet kokio išankstinio tam tikrų vertybių visuomenėje įtvirtinimo. Viešojo intereso proble-
ma tik parodo, kaip sudėtinga išspręsti lygtį, kurios atsa kymas vienoje visuomenėje leistų 
sugyventi kuo skirtingesnių pažiūrų, interesų ir vertybinių nuostatų asmenims, nė vienam 
iš jų nesijaučiant mažiau svarbiu visuomenės nariu nei kiti.

Žinoma, norint būti sąžiningiems, reikia atsakyti ir dar į vieną klausimą: ar tikrai 
visiems yra priimtinas toks racionalumo kriterijus, kokio laikomasi šiame straipsnyje. 
Iš esmės čia pateikiamas viešojo intereso pagrindimo kaip išmintin go ar protingo tikslo 
ar normos variantas, kuris anksčiau kritikuotas dėl univer salaus vertinimo kriterijaus 
negalimumo. Be to, šiame straipsnyje siūloma tai syklė jau turi turinį – asmens neliečia-
mumą, taigi prieštarauja darbo nuostatai, kad viešasis interesas, kaip visiems vienodai 
taikoma taisyklė, negali turėti turi nio. Kita vertus, galbūt taip tik geriau parodomas vie-
šojo intereso intuicijos išpildymo negalimumas.

Išvados
Atitikimas viešajam interesui yra esminis politinių sprendimų vertinimo kriterijus: 

kiekvienas politinis sprendimas yra pagrįstas tik tuo atveju, jei jis atitinka viešąjį intere-
są. Nesant viešojo intereso apibrėžimui, nėra galimas ir politinių sprendimų vertinimas. 
Kartu viešasis interesas taikytinas tik vertinant visuomenės narių tarpusavio sąveiką: 
pirma, jis netaikytinas visuomenės narių privataus gyvenimo atžvilgiu; antra, jis netai-
kytinas vertinant vienos visuome nės sąveikos su kita visuomene atžvilgiu.

Praktiniame Lietuvos politikos formavimo lygmenyje viešojo intereso pro blema yra 
sprendžiama paprastai: viešasis interesas tapatinamas su individua liais ar asmenų grupių 
interesais, atitinkančiais Lietuvos Respublikos Konstitu cijoje įtvirtintas vertybes. Tačiau 
toks traktavimas nebūtinai išpildo su viešojo intereso sąvoka sietinas intuicijas – sunkiai 
galimi visiems vienodai priimtini bendri interesai ar vertybės.
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E Viešasis interesas tapatintinas su visų be išimties visuomenės narių indivi dualiais in-
teresais. jei nusistatytasis viešasis interesas prieštaraus bent vieno iš visuomenės narių 
interesams, tai nebus galima aiškinti, kad tai yra iš tikrųjų viešas – visiems, o ne tik tam 
tikrai grupei būdingas – interesas. jei jis nesutaps su individualiais interesais, tai niekas 
jo nesiims ar nenorės įgyvendinti. Visuo tinai jis bus priimtinas ir įgyvendinamas tik tuo 
atveju, jei sutaps su individua liais visų interesais. Tačiau nėra galima jokia racionali ir 
sąžininga individualių pirmenybių agregavimo į bendrą pirmenybių tvarką procedūra. 
Dėl šios prie žasties neįmanomas viešasis interesas, kuris atspindėtų visų visuomenės na-
rių individualius interesus ir kartu būtų racionalus bei sąžiningas.

Net jeigu nėra įmanomas visiškas su viešojo intereso sąvoka siejamų intui cijų išpil-
dymas, būtinas daugiau ar mažiau šias intuicijas išpildantis viešojo in tereso sąvokos 
apibrėžimas: būtinas jo apibrėžimas, leidžiantis vertinti politi nius sprendimus. Esamoje 
situacijoje maksimaliai įmanomai su viešojo intereso sąvoka siejamas intuicijas išpildytų 
asmens neliečiamumo principas, kuris sklei džiasi trimis aspektais: asmens gyvybės, as-
mens laisvės ir asmens nuosavybės neliečiamumu. Tokio principo įgyvendinimas leistų 
atskiriems asmenims pasi rinkti, turėti ir siekti įgyvendinti individualius tikslus ir verty-
bes, tačiau kartu neprimestų visiems privalomų tų tikslų ar vertybių turinio.

Šiame straipsnyje skleidžiama viešojo intereso samprata iš dalies panaši į Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimuose skleidžiamą apibrėži mą, tačiau iš prin-
cipo nesutampa. Šiame straipsnyje teigiama, jog viešasis inte resas negali prieštarauti ats-
kirų asmenų individualiems interesams, turi būti ta patinamas su tam tikrų konkrečių 
pamatinių bendrabūvio principų įtvirtinimu ir, kad išliktų tikrai viešas, negali būti ta-
patinamas su niekuo platesniu, nei šie principai. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitu-
cinį Teismą, viešasis interesas yra asmens ar grupės asmenų interesas, kuris atspindi ir 
išreiškia pamatines vi suomenės vertybes, įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijo-
je. Pateikia mas viešojo intereso apibrėžimas sustoja toje vietoje, nuo kurios atsiremia ir 
pajuda Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pateikiamas viešojo intere so apibrė-
žimas. Šis darbas sustoja, viešąjį interesą susiedamas su pagal taisyklę tvarkomais indivi-
dualiais interesais ar vertybėmis, o Lietuvos Respublikos Kon stitucinio Teismo apibrėži-
mas pajuda toliau, įvardydamas konkrečias vertybes. Šios konkrečios vertybės nebūtinai 
sutampa su kiekvieno žmogaus individualiais interesais, taigi kartu jos nebūtinai išpildo 
su viešojo intereso sąvoka sieja mas intuicijas.

Tačiau tai nereiškia, kad, siekdami visiškai įgyvendinti viešojo intereso in tuicijas, 
privalome atsisakyti bet kokio išankstinio tam tikrų vertybių visuomenėje įtvirtinimo. 
Viešojo intereso problema tik parodo, kaip sudėtinga išspręsti lygtį, kurios atsakymas 
vienoje visuomenėje leistų sugyventi kuo skirtingesnių pažiūrų, interesų ir vertybinių 
nuostatų asmenims, ne vienam iš jų nesijaučiant mažiau svarbiu visuomenes nariu nei 
kiti.
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Habil. dr. algirdas Degutis

Kaip jau sakyta, metodologinis individualistas atmeta kolekty vinių veiksmo subjektų 
idėją. Antai savo ekonominėje teorijoje L. Misesas neigia tokių sąvokų kaip ‘visuomenės 
interesai’, ‘tautos ūkis’ aiškinamąją galią. „Pirmiausia turime suvokti, jog visi veiks mai 
yra individų veiksmai. Kolektyvas visada veikia tarpininkau jant vienam ar keletui indi-
vidų, kurių veiksmai siejasi su kolektyvu kaip antriniu šaltiniu. ... Gilindamiesi į individų 
atliekamų veiks mų prasmę mes kartu būtinai sužinome viską apie kolektyvinių visumų 
veiksmus. ... [Kolektyvinių visumų] pažinimas – tai visada prasmės, kurią veikiantys 
žmonės teikia savo veiksmams, suprati mo rezultatas.“1 Kolektyviniai dariniai nėra pa-
pildomi veiksmo subjektai, jie yra tų pačių individualių veiksmo subjektų – konkre čių 
žmonių skirtingų santykių raiška, interpretacija arba prasmė, kurią jie teikia savo veiks-
mams. „Ne pojūčiai, bet supratimas, pro tinis procesas mums leidžia pažinti socialinius 
darinius.“2 Pavyz džiui, minia skiriasi nuo atsitiktinio žmonių sambūrio ne tuo, kad ji 
veikia kaip naujas – kolektyvinis veiksmų subjektas, o tuo, kad minioje dalyvaujantys 
individai teikia specifinę prasmę savo veiks mams. Dažnai hipostazuojama valstybė (val-
džia), kai apie ją kalba ma tarsi ji būtų sprendimų ir veiksmų subjektas. Tačiau sprendžia 
ir veikia ne ‘valstybė’, ne ‘valdžia’, o tam tikri individai, kurių veiksmams kiti individai 
teikia specifinę prasmę. Žodžiai ‘valsty bė’, ‘valdžia’ žymi ne savarankiškai veikiančias 
būtybes, bet tam tikrą tarpasmeninių santykių principą, kuriuo savo veiksmuose va-
dovaujasi individai.

Individualisto požiūriu, kolektyvistas (holistas, organicistas, funkcionalistas, ins-
titucionalistas), kuris nesivaržydamas kalba apie ‘valstybės’, ‘tautos’, ‘klasės’ ar ‘istori-
jos’ tikslus, planus ar intere sus, paverčia realiomis būtybėmis abstrakcijas, bendrybes 
bei inte lektines konstrukcijas ir priskiria joms galias, kurias gali turėti tik tų bendrybių 
elementai, individai. Be abejo, sintaksine prasme to kios kuopinės sąvokos kaip ‘tauta’, 
‘visuomenė’, ‘valstybė’, ‘ekono mika’ leidžia kalbėti, tiesa, gana miglotai, apie ‘tautos in-
teresus’, ‘visuomenės poreikius’, ‘ekonomikos kilimą (smukimą)’ ir pan. To kios kalbos 
nėra nei kenksmingos, nei klaidinančios, jeigu yra aiš kiai suvokiama, jog tai tėra eliptinis 
arba perkeltinis būdas kalbėti apie visų individualių subjektų interesus, veiklą ir sąveiką. 
Tačiau kai tos sąvokos hipostazuojamos, kai jos paverčiamos atskirų, nuo individų ne-
priklausomų subjektų vardais, kai šios nominalios esy bės traktuojamos kaip realiai vei-
kiančios esybės, tada toks kalbėji mo būdas virsta antropomorfizmu ir jis veda į sąvokinę 
painiavą, loginius prieštaravimus ir net į realius konfliktus.

Iš tiesų, kai ‘tautai’ ar ‘visuomenei’ priskiriami norai, kurie nėra tik ją sudarančių in-
dividų norai, tada ‘tautos norai’ būtinai prieš tarauja (kai kurių) tautiečių norams, ‘visuo-
menės’ poreikiai prieš tarauja (kai kurių) visuomenės narių poreikiams, ‘ekonomikos’ 
1 Mises, L., Human Action, p. 42, 43.
2 Mises, L., Human Action, p. 43.
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E in teresai prieštarauja (kai kurių) ekonomikos subjektų interesams. An tai dažnai kalba-
ma apie ‘rinkos’ reguliavimą, tarsi tai būtų nuo rinkos dalyvių nepriklausomo agento 
reguliavimas. Tačiau ‘rinkos’ reguliavimas iš tikrųjų yra kai kurių mainuose dalyvaujan-
čių žmo nių reguliavimas – draudimas arba nurodymas veikti tam tikru būdu, priešingu 
tam būdui, kuriam teiktų pirmenybę taip regu liuojami žmonės. Neįmanoma reguliuoti 
jokio ekonomikos aspekto (gamybos apimčių, kainų, muitų tarifų ir pan.) nereguliuo-
jant žmo nių. Arba antai tapo beveik įpročiu kalbėti apie ‘šalies (valstybės)’, ‘pramonės’, 
‘kultūros’, ‘sporto’ interesus bei poreikius, tarsi tai bū tų savarankiški subjektai, veikian-
tys nepriklausomai nuo individu alių asmenų ir savo naudai reikalaujantys iš pastarųjų 
vienokių ar kitokių aukų.

Metodologinio individualizmo požiūriu, visos tokios kalbos re miasi kategorine klai-
da, nes jos suponuoja, kad kolektyviniai dari niai gali turėti interesų ar priimti sprendi-
mus, kurie nėra atskirų individų sprendimai ar interesai. Praktiškai kolektyvinių subjek-
tų įvedimas šalia įprastų žmogiškųjų subjektų reiškia tai, jog kai kurių asmenų interesai 
bei įsitikinimai iškeliami virš kitų asmenų intere sų bei įsitikinimų. „[D] ažnai kalbama 
apie objektyvius visuomenės poreikius, tačiau ‘objektyvūs’ šiame kontekste išreiškia tik 
kalban čiojo požiūrį į tai, ko žmonės privalo norėti.“3 Kolektyvų hipostazavimas – tai są-
vokinės iliuzijos rezultatas. Nors tokias iliuzijas dažnai kuria arba išnaudoja demagogai, 
tai nereiškia, jog iliuzijos virsta realybe. Visus ‘visuomeninius’ sprendimus daro indivi-
dai ir tų sprendimų padarinius pakelia individai, ne kolektyvinės būty bės. Tiesą sakant, 
jeigu tokios kolektyvinės esybės egzistuotų ir galėtų spręsti bei veikti, nereikėtų prievar-
tinės galios išieškant lėšų jų tariamai objektyviems tikslams. jos pačios galėtų apsirūpinti 
rei kiamomis lėšomis, juk argi ‘visuomenė’ nemokėtų už savo pačios siekių tenkinimą? 
Būtent todėl, kad tokių kolektyvinių esybių nėra, o yra tik individualūs žmonės, kiekvie-
nas su savo tikslais ir prie monėmis, atsiranda prievartinės galios naudojimo būtinybė – 
vie niems iš šių žmonių siekiant priversti kitus pasitarnauti reikalui, kuriam pastarieji 
abejingi arba net priešiški. Ir priešingai, siekiant pateisinti tokią prievartą dažniausiai 
griebiamasi hipostazių – ta riamas objektyvus ‘visuomenės’ poreikis ar interesas tada lei-
džia imtis šiaip jau smerktinų ar bent jau abejotino teisėtumo veiksmų. Tiesą sakant, 
būtent tada, kai trūksta pagrindo prievartai, t.y. kai prievarta atrodo nepagrindžiama 
konkretaus individo atžvilgiu, ji teisinama apeliacijomis į aukštesnius ‘visuomeninius’ 
(‘valstybinius’, ‘tautinius’) interesus. Būtent šio pobūdžio apeliacijoms sviedė savo afo-
rizmą Samuelis johnsonas: „Patriotizmas – tai paskutinė niekšo prieglauda”.

Tad hipostazavimas ne tik klaidina – jis sankcionuoja veiksmus, kurie individo po-
žiūriu yra ginčytini arba aiškiai nepriimtini. jeigu visuomenė vaizduojama, tarkime, 
kaip organinė visuma, kaip ko lektyvinis subjektas, tada ji gali savo pačios atžvilgiu imtis 
‘chirur ginių’ veiksmų – šalinti ‘auglius’ ir ‘pūlinius’ arba ‘kultivuoti’ ir ‘puoselėti’ kitus 
visuomeninio kūno narius. jeigu visuomenė išties būtų individas, tokie jos veiksmai būtų 
visiškai natūralūs. juk maksimizuodamas savo ilgalaikę gerovę individas kartais aukoja 
trum palaikius malonumus arba pakenčia trumpalaikius nemalonumus: rytais jis prausia-
si po šaltu dušu, vakarais prisuka šaižų žadintuvą ir t.t. Tačiau tada tikruoju individu būtų 
3 Hayek, F., The Counter-Revolution of Science, p. 92.



91

ŽM
o

G
U

S 
V

IE
Šo

jo
 IN

TE
RE

So
 ĮG

y
V

EN
D

IN
IM

o
 K

o
N

TE
K

ST
Evisuomenė, o žmonės būtų tik jos žaliava, materija arba organai. Būtent taip visuomenę 

įsi vaizduoja dauguma kolektyvistinių doktrinų. Antai „utilitaristas sieja moralę su visuo-
mene taip, ... kaip jis sieja racionalumą su individu; moralę jis tapatina su kolektyvine 
maksimizacija“.4 Aki vaizdu, jog moralė, grindžiama kolektyvistine nauda, sankcionuoja 
tokius ‘chirurginius’ veiksmus individų atžvilgiu, kurių negalėtų sank cionuoti individu-
alistinė moralė. Klaidinga aiškinamoji teorija pasitarnauja įtartinai normatyvinei prak-
tikai. Panašiai gali būti iš naudojamos, pavyzdžiui, funkcionalistinės socialinės teorijos, 
ku rios socialinių normų bei institucijų atsiradimą aiškina visuomeninio naudingumo 
arba funkcionalumo pagrindu. Tačiau jeigu visuome nė nėra tikrasis veiksmų subjektas, 
tai samprotavimai apie ‘socia lines funkcijas’ ir ‘visuomeninį naudingumą’ remiasi nepa-
grįsta sub jekto hipostaze ir, vadinasi, negali būti patikimi nei kaip socialinės tikrovės aiš-
kinimo įrankiai, nei kaip normatyvinės praktikos įteisi nimo priemonės.5

Taigi, kad ir ką reiškia tokios kuopinės sąvokos kaip ‘ekonomi ka’, ‘visuomenė’ ar 
‘tauta’, metodologinio individualizmo požiūriu jos niekada nereiškia realiai veikiančių 
subjektų: ‘visuomenė’ ne priima sprendimų, ‘tauta’ nekovoja, ‘ekonomika’ nešlubuoja. 
Pri ima sprendimus, kovoja ar šlubuoja tie, kurie logiškai gali tai da ryti – individualūs as-
menys savo skirtinguose vaidmenyse bei situ acijose. Individas, žinoma, visada priklauso 
pačioms įvairiausioms grupėms – visuomenės sluoksniui, lyčiai, rasei, tautai, giminei ir 
t. t. Tačiau lytis, tautybė ir panašios charakteristikos yra individo savy bės; jos pačios nėra 
subjektai, kuriems individai priklausytų kaip atributai arba materija. Net tokie dalykai 
kaip sąmonė, kalba, racio nalumas negali būti laikomi kolektyvų atributais – papras-
čiausiai todėl, kad susivokia, kalba, protauja tik individualūs asmenys – ne visuomenė, 
ne grupė, ne kolektyvas. Nebaudžiamai, t.y. be loginių prieštaravimų galima antropo-
morfizuoti tik individualius žmones, – ne žmonių kolektyvus, institucijas, papročius ar 
normas. Žinoma, visi šie dalykai gali figūruoti teoriniame individo veiksmų aiškini me, 
tačiau jie gali figūruoti tik kaip individo įsitikinimų dalis. Rea liai visada veikia individai 
(atskirai arba kartu) vadovaudamiesi savo interesais ir savuoju pasaulio bei savo pačių 
supratimu.

Visuomenė ar kitokie kolektyvai geriausiu atveju yra tik hipote tinis veiksmų subjek-
tas, – realus ir praktinis veiksmų subjektas vi sada yra konkretus individualus asmuo. 
Tik remiantis nepamatuo ta analogija su asmeniu visuomenė gali būti traktuojama kaip 
veiks mų subjektas. ‘Visuomenė’, ‘visuomenės interesai’, ‘visuomenės po reikiai’, ‘visuo-
menės gerovė’ – visa tai geriausiu atveju yra ginčy tinos ir aiškintinos sąvokos, kurių 
realumą turi parodyti jų rekonst ravimas individų siekių bei įsitikinimų pagrindu. Be 
abejo, indivi dai dažnai veikia kolektyviai, jie jungiasi į grupes, kooperatyvus, brolijas, 
klubus, kuria politinius arba pusiau politinius junginius.“6 Tačiau kokių motyvų veda-

4 Gauthier D., Morals by Agreement, Clarendon Press: oxford, 1986, p. 104
5 „Funkcionalistinio aiškinimo problemiškumas ... yra tas, kad lieka nesupran tama, kokia prasme yra galimi funkcio-

nalistiniai aiškinimai, jeigu kalbama ne apie sąmoningus žmonių siekius ar tokių siekių rezultatus.“ – Ryan, A., The 
Philosophy of the Social Sciences, The Macmillan Press: London et al., 1980, p. 183.

6 Šia prasme metodologinis individualizmas neimplikuoja individualizmo kaip etinės nuostatos ar gyvensenos. jis 
implikuoja tik tai, jog ir individualistinis, ir kolektyvistinis gyvenimo būdas gali būti aiškinamas kaip individų – ne 
kolektyvų – sprendimo rezultatas. Žr. Buchanan, j. and Tullock, G., The Calculus of Consent, p. 315, 317.
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kaip jie gali kalbėti bei veikti kolektyvo, bendruomenės ar visuomenės vardu – visa tai 
yra aiškintini ir ginčytini socialinės teorijos ir politinės filosofijos klausimai. Kolektyvų 
kaip veikiančių subjektų hipostazavimas ir antropomorfizavimas nėra atsakymas į šiuos 
klausimus, nėra šių problemų sprendimas, o tik gana akivaizdus petitio principii. Tokie 
subjektai gali atsirasti tik kaip išvestiniai dariniai, kaip antrinės konceptualizacijos, kurių 
realumas turi būti patikrintas remiantis faktu, kad veikia individai ir kad individai vei-
kia vadovaudamiesi savo interesais bei savo supratimu apie juos supantį pasaulį. No rint 
suprasti, kodėl tam tikroje aplinkoje susiklosto vienokia, o ne kitokia socialinė tvarka, 
vienokios, o ne kitokios institucijos, galiau siai reikia išsiaiškinti, kodėl ir kaip individai ją 
pasirinko; apeliavimas į istorijos dėsnius, į klasių, tautų ar rasių dinamiką šiuo požiū riu 
nieko neduoda. „To metodologinio individualizmo, kuris glau džiai siejasi su socialinių 
mokslų subjektyvizmu, būdingas bruožas yra tai, kad jis nuosekliai vengia traktuoti šias 
pseudobūtybes kaip faktus ir kad jis sistemiškai pradeda nuo sąvokų, kuriomis indivi dai 
vadovaujasi savo veiksmuose, o ne nuo jų teoretizavimo apie savo veiksmus.“7

Šią metodologiją galima glaustai pailiustruoti Carlo Mengerio pateikta pinigų atsira-
dimo teorija.8 R. Nozickas ją laiko paradig miniu individualistinio ‘nematomos rankos’ 
aiškinamojo modelio taikymo pavyzdžiu.9 Anot L. Miseso, koncepcija ne tik pateikia 
„nepaneigiamą prakseologinę pinigų atsiradimo teoriją”, bet ir nu brėžia gaires „prakse-
ologijos pamatinių principų bei tyrimo meto dų” plėtotei.10 C. Mengerio teorija sprendžia 
problemą, su kuria susiduria kiekvienas mėginimas paaiškinti tam tikros visuomeni nės 
institucijos atsiradimo galimybę, kokiu būdu visuomenėje, ku rią visada sudaro tik indi-
vidai su savo individualiais interesais, gali atsirasti institucijos, tarnaujančios bendriems 
visų interesams? Iš pirmo žvilgsnio atrodo, jog pinigai kaip bendra mokėjimų prie monė 
ir šia prasme kaip visuomeninė institucija negali atsirasti ki taip kaip kolektyvinio susita-
rimo (‘visuomeninės sutarties’) arba kaip valdovo įsako rezultatas. Iš tiesų, kokia kitokia 
gali būti jų pradžia? Kodėl už santykinai beverčius daiktus, pavyzdžiui, už banknotus, už 
popieriaus skiauteles atiduodami vertingi daiktai? Kas gali paskatinti arba priversti in-
dividą atiduoti kokią nors vartojamąją gėrybę už ‘pinigą’, daiktą, neturintį beveik jokios 
var tojamosios vertės? Kaip jis gali būti garantuotas, jog už šią simbolinę gėrybę mainais 
jis gaus realių gėrybių? Atrodo, tik bendras susita rimas arba galingojo valdovo valia gali 
duoti tokią garantiją. Deja, šis atsakymas iš tikrųjų nėra problemos sprendimas. juk kas 
gali priversti individą laikytis tokio susitarimo? Arba kas gali sulaikyti galingąjį valdovą 
nuo pagundos pasiimti visą savo valdinių turtą mainais į savo paskelbtą pinigą? Proble-
mos kilstelėjimas vienu lyg meniu – į sprendimų apie sprendimus lygmenį (faktiškai į 
7 Hayek, F., The Counter-Revolution of Science, p. 64. Plg.: „Patirtis, su kuria turi reikalą socialiniai mokslai – tai visada 

sudėtingų reiškinių patirtis. Galimos įvairios jų interpretacijos. jie patys neteikia mums faktų, kuriais galima būtų 
ope ruoti taip, kaip savo eksperimentų rezultatais operuoja gamtos mokslai prognozuo dami būsimus įvykius. jie negali 
būti naudojami kaip statybinė medžiaga teorijoms konstruoti.” – Money, Method, and the Market Process: Essays by 
Ludwig von Mises, ed. by R. Ebeling, Kluwer Academic Publishers, Norwell, Mass. et al., 1990, p. 18

8 Žr. Carl Menger, ‘on the origins of Money’, – Economic journal, v. 2, (1892), p. 239-255. Mengerio subjektyvistinę 
ir individualistinę nuostatą, kuria jis vado vaujasi aiškindamas pinigų atsiradimą, perima visi vėlesni austrų ekono-
mistai.

9 Žr. Nozick, R., Anarchy, State and Utopia, p. 18.
10 Mises, L., Human Action, p. 405.
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Epolitinių sprendimų lygį) problemos nepašalina. ji iškyla ir šiame lygmeny je. Tad atro-

do, kad pinigų institucija turi neišvengiamai žlugti net jeigu ji susikuria arba, kas labiau 
tikėtina, kad ji apskritai negali susikurti.

Spręsdamas šią dilemą (turinčią, beje, ‘kalinio dilemos’ bruožų) Mengeris parodo, 
jog pinigai gali atsirasti be jokių bendrų susita rimų ar politinės valios pareiškimo – vien 
kaip ‘privačių’ individų maksimizacinės veiklos ir sąveikos rezultatas. Bendra mainų 
prie monė – pinigai – evoliucionuoja iš natūrinių mainų, iš barterio, individams spren-
džiant ‘abipusio norų atitikimo’ problemą. Antai Robinzonas nori gauti mainais iš 
Penktadienio tam tikrų gėrybių, tačiau jo turimos gėrybės nėra tokios, kurios domintų 
Penktadienį; todėl jam tenka ieškoti kokio nors Šeštadienio, kuris sutiktų iškeisti jo gė-
rybes į tokias gėrybes, kurios sudomintų Penktadienį. Tokia paieška kainuoja pastangų 
ir laiko. Suvokdami šią problemą įžval gesni individai pamato pasipelnymo galimybę. 
Kadangi gėrybės skiriasi ‘likvidumo’ požiūriu, jie kaupia likvidesnes gėrybes, t. y. tas, 
kurioms palyginti lengva rasti pirkėją, – tam, kad po to jomis pelningai išsikeistų su 
tais, kurie susiduria su ‘norų abipusio atiti kimo’ problema. jų pavyzdžiu, žinoma, pra-
deda sekti kiti; tačiau kuo labiau tam tikros gėrybės pradedamos naudoti kaip mainų 
tarpininkai, tuo labiau jos tampa likvidžios, tuo labiau didėja jų paklausa būtent šiame 
jų vaidmenyje, vadinasi, ir tinkamumas mai nų tarpininko vaidmeniui, kol galiausiai jos 
konverguoja į keletą ar net į vieną gėrybę (pavyzdžiu gali būti auksas ir sidabras). Šiame 
procese tam tikrų gėrybių vertė transformuojasi nuo pirminės var tojamosios vertės prie 
beveik grynai mainomosios vertės. Taip at siranda pinigas – bendras mainų tarpininkas. 
„Ekonomizuojančių individų ekonominis interesas ... be jokio susitarimo, be įstatymo 
prievartos, net be jokio dėmesio visuomeniniam interesui skatina juos keisti savo prekes 
į labiau likvidžias, net jeigu jos nėra jiems reika lingos tiesioginėms vartojimo reikmėms 
tenkinti“11 (išskirta origi nale). L. Misesas šią tezę radikalizuoja pabrėždamas, jog pinigai 
ne tik galėjo atsirasti Mengerio aprašytuoju būdu – jie negalėjo atsirasti kitaip. Pinigų 
vertė yra grindžiama tiek mainomąja jų verte, tiek istorine jų sąsaja su prekine, var-
tojamąja, verte natūrinių mainų sąlygomis. jokiais egzogeniniais valios aktais, jokiais 
dekretais ne įmanoma suteikti pinigo reikšmės daiktams, jeigu nėra šio geneti nio arba 
istorinio ryšio su jų prekine verte. Todėl ,,[t]ik komercinis vartojimas gali prekę trans-
formuoti į bendrą mainų priemonę. Ne valstybė, bet bendra rinkoje veikiančių žmonių 
praktika sukuria pinigus.“12

Tad Mengeris parodo, kaip individai, siekdami vien savo indi vidualios naudos, gali 
sukurti institucijas, tarnaujančias visų gero vei, nors patys jie nesiekia (arba net negali 
siekti) būtent tokio re zultato. Bendra mainų priemonė – pinigai kaip institucija, radi-
kaliai lengvinanti ir piginanti patį mainų procesą, atsiranda tarsi ‘nema tomos rankos’ 
sukurta, kiekvienam individui sprendžiant savo in dividualias problemas mainų proce-

11 Menger, C., Investigations, p. 154.
12 Mises, L., Human Action, p. 407. Čia galima pastebėti tikrą istorijos ironiją: būtent pinigų institucija, natūraliai 

atsiradusi mainų proceso evoliucijoje, buvo vie na pirmųjų rinkos institucijų, kurią į savo rankas perėmė valstybė. 
Monetarinės sistemos kūrimas ir palaikymas dabar paprastai traktuojamas kaip tokia paslauga, kurios negali teikti 
rinka ir kurią, vadinasi, gali ir privalo teikti valstybė. Glaustą pinigų ‘nacionalizavimo’ istoriją pateikia M. Rothbar-
das kn. Ką valdžia padarė su mūsų pinigais? Lietuvos verslininkų sąjunga: Kaunas, 1993.
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E se. Procesas vyksta individų sprendimų pagrindu, be jokio agento, kuris veiktų rinkos, 
visuo menės ar valstybės vardu. Spontaniškai klostosi institucinė tvarka arba praktika, 
kuri ex post atrodo tarsi ji būtų kieno nors sąmoningo sumanymo ir tikslingų pastangų 
rezultatas. Būtent šią visuomeni nių institucijų spontaninio atsiradimo idėją vėliau išsa-
miausiai plė tojo F. Hayekas.13

Ištrauka iš knygos:
DEGUTIS, Algirdas. Individualizmas ir visuomeninė tvarka. Vilnius: Lietuvos filosofijos ir

sociologijos institutas, 1998, p. 60–67.

13 Žr., pavyzdžiui, jo tritomį  Law, Legislation and Liberty, The University of Chicago Press: Chicago, 1973-1979.
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EVertės subjektyvumas

Habil. dr. algirdas Degutis

Nors individo preferencijos ir vertės nėra empiriškai stebimas dalykas, kurį galėtų at-
skleisti kokia nors fizikalistinė analizė („Nie kas kitas, išskyrus patį individą, negali spręsti, 
kas jį tenkina labiau ir kas mažiau.“1), jos yra logiškai susijusios su veiksmu, ste bimu dalyku. 
Matydami, jog žmogus veikia tam tikru būdu, da rome išvadą, jog taip veikdamas jis tenki-
na savo preferencijas. Suvokdami, interpretuodami elgesį kaip veiksmą jį visada suvokia me, 
interpretuojame kaip preferencijų tenkinimą, kaip maksimizavimą, t.y. kaip individo pastan-
gas pagerinti savo padėtį. Štai ko dėl negali būti principinio atotrūkio tarp preferencijų (ver-
tinimų) ir veiksmų. Nors joks konkretus veiksmas neatskleidžia visos in divido preferencijų 
skalės, visos jo tikslų hierarchijos, kiekvienas toks veiksmas atskleidžia konkrečią individo 
preferenciją. jokios hipotezės apie tas preferencijas negali būti pagrįstos, jeigu jos nė ra ga-
liausiai grindžiamos veiksmų, pasirinkimo aktų realybe. jeigu iš alternatyvų A, B, C individas 
renkasi alternatyvą A, tai reiš kia, jog tikslui A jis teikia pirmenybę, jog tą tikslą jis vertina 
la biau už kitus, jog to tikslo realizavimas, jo supratimu, jo gerovę pakelia. jeigu žmogus pra-
leido valandą koncerte, o ne kine, iš to galime daryti išvadą, jog koncertą jis vertino labiau 
nei kiną. jei gu jis išleidžia 10 litų knygai, iš to galime daryti išvadą, jog įsi gytą knygą jis ver-
tina labiau už bet kurią kitą gėrybę, kurią jis būtų galėjęs įsigyti už tuos pinigus. „Vertė nėra 
daiktuose. ji yra mumyse; ji yra tas būdas, kuriuo individas reaguoja į savo ap linkos sąlygas. 
... Vertė taip pat nėra žodžiuose ar doktrinose. ją atspindi žmogaus elgesys. Svarbu ne tai, ką 
žmogus ar žmonių grupė kalba apie vertę, bet tai, kaip jie veikia.“2

Žodinė preferencijų raiška jau vien todėl, kad ji nieko nekainuo ja, nebūtinai yra tik-
roji arba galutinė jų raiška. ‘Kalbos’ galiausiai turi būti grindžiamos ‘darbais’. Žodinė 
komunikacija nėra adekvati tokios raiškos priemonė ne todėl, kad ‘vidinis pasaulis’ 
nepasiekia mas, o todėl, kad kalba gali būti naudojama kaip įrankis tikrosioms prefe-
rencijoms slėpti – kuo, žinoma, įsitikina kiekvienas, pavyzdžiui, mėgindamas ką nors 
parduoti. Kaip iš pirkėjo galima ‘iškvosti’ jo tikrąjį jam siūlomo daikto vertinimą? jis 
visada siūlys mažesnę kai ną nei tą, kurią yra pasirengęs mokėti; pardavėjas, priešingai, 
visa da prašys didesnės kainos nei ta, už kurią yra pasirengęs daiktą atiduoti. Būti atviram 
nė vienam iš jų neapsimoka. Tad galiausiai tik veiksmai, šiuo atveju, – ‘pakloti pinigai’ 
atskleidžia realų verti nimą. Būtent veiksmais išreikštos, demonstruojamos, preferen-
cijos teikia faktologinį pamatą ekonominei (prakseologinei) analizei. Šia prasme, anot 
M. Rothbardo, išreikštos arba demonstruojamos pre ferencijos sąvoka (demonstrated 
preference) yra „ekonominės anali zės loginės struktūros kertinis akmuo“.3

1 Mises, L., Money, Method and the Market Process, Praxeology Press, Kluwer Academic Press: Norwell, Mass. et al., 
1990, p. 22.

2 Mises, L., Human Action, p. 98; plg. „Pastebėdami, kad žmogus renkasi situaciją A, kai jis galėjo likti situacijoje 
B, sakome, kad jo padėtis situacijoje A yra geresnė, nes tai rodo jo paties veiksmai”. – Buchanan, j., What Should 
Economists Do?, p. 152.

3 Rothbard, M., ‘Toward a Reconstruction of Utility and Welfare Economics’, in: Sennholz M. (ed.), On Freedom and 
Free Enterprise, D. Van Nostrand: London et al., 1956, p. 225.



96
ŽM

o
G

U
S 

V
IE

Šo
jo

 IN
TE

RE
So

 ĮG
y

V
EN

D
IN

IM
o

 K
o

N
TE

K
ST

E Žmogus nėra pasyvus prisitaikėlis prie aplinkybių. jis jas verti na, jomis nesitenkina, 
įsivaizduoja jas geresnes; siekdamas jas pa keisti įvertina jį supančių daiktų instrumen-
tinį naudingumą, pa sveria alternatyvių pokyčių patrauklumą, sudaro savąjį naudos ir 
sąnaudų balansą. Veiksmo logika – tai ne vien esamų išteklių nau dojimo, bet ir jų kū-
rimo – verslo ir ‘pramonės’ (pirmykšte šio žodžio prasme) logika, ateities alternatyvų 
pagava, vertinimas bei realiza vimas. Prakseologijos požiūriu, individas nėra tik homo 
oeconomicus iš tradicinių ekonomikos vadovėlių, mechaniškai maksimizuojantis vieną 
apibrėžtą naudingumo funkciją. jis yra homo agens – jis ren kasi ne tik priemones, bet 
ir pačias naudingumo funkcijas. jis ne tik tenkina turimus norus, bet ir renkasi norus, 
kuriuos tenkins, renka si pats save, ‘pats save daro’. „Svarbiausia ne tai, kad veikiantis 
žmogus svarsto lyginamąjį tam tikrų ‘priemonių’ efektyvumą įvai riems tikslams, o tai, 
kad jis veikia pats sau nustatydamas apribo jimus, būtinus geidžiamam tikslui pasiekti, 
tad jo veikla turi ten denciją atitikti schemą, kurią implikuoja jo tikslų skalė. ‘Priemonės’ 
tokiam veikiančiam žmogui egzistuoja tik po to, kai jis pajungia jas savo tikslui; veiks-
mas yra ne paskirstymas, o darymas to, kas gali pasitarnauti jo tikslams.“4

Tikslų tenkinimo priemonės – gėrybės, ištekliai taip pat nėra vieną kartą ir visiems 
laikams objektyviai duotas faktas. Daiktai ir veiksmai įgyja ‘išteklių’, ‘gėrybių’ ir ‘paslaugų’ 
prasmę tik individo tikslų ir siekių kontekste. Todėl daiktų kaip priemonių vertė yra sub-
jektyvi. To paties daikto vertė gali siekti maksimumą (daiktas gali būti ‘neįkainojamas’), 
smukti iki minimumo (dėl jo gali būti ‘neverta pasilenkti’) arba tapti neigiama (daiktas 
gali tapti blogybe, ‘šlamštu’). Vertė gali keistis nepriklausomai nuo fizinių gėrybės savybių. 
Stiklinė vandens ištroškusiam dykumoje turi nepalygina mai didesnę vertę, nei tokia pat 
stiklinė vandens žmogui prie pietų stalo. Daiktų vertę lemia ne pačios fizikinės jų savybės, 
bet toji nauda, kurią individas iš jų gauna konkrečioje situacijoje siekda mas konkrečių 
tikslų. Verčių, preferencijų skalės visada yra subjek tyvios: skirtingiems individams jos yra 
skirtingos tiek savo turiniu, tiek savo alternatyvų eiliškumu. ji gali skirtis net to paties in-
divido repertuare skirtingais laiko momentais. Nėra ‘objektyvios’ daiktų vertės mato, kurį 
galėtų atskleisti fizikinė, cheminė, mikroskopinė ar kokia nors kita ‘objektyvi’ analizė. Ma-
nyti, jog gėrybė, lygia gre ta su savo fizikinėmis savybėmis, turi dar ir ‘realią’, ‘objektyvią’ 
vertę, reiškia būti ‘fizikalistinio paklydimo’ auka.5 Gėrybė turi vertę ne pati savaime, o tik 
santykyje su kita gėrybe individo pre ferencijų skalėje. Vertindamas savo disponuojamas 
gėrybes indivi das jas rikiuoja į svarbiausias, mažiau svarbias ir mažiausiai svar bias – pagal 
pirmaeilius, antraeilius, trečiaeilius ir t. t., tikslus, kuriuos jos tenkina. „Vertinimas ... iš-
reiškia preferencijų tvarką ir ei liškumą, bet neišreiškia mato ir svorio. jam gali būti taikomi 
tik kelintiniai (ordinal), bet ne kiekiniai (cardinal) skaičiai.“6

Visi individo tikslai yra rikiuojami, ranguojami pagal jų svarbą, yra sudaroma, ne-
būtinai griežta ir tiksli, tikslų eiliškumo, preferen cijų skalė. „Vertės teorijos prielaida yra 
ta, kad skirtingi dalykai, kurių individas geidžia, jam yra nevienodai svarbūs ir todėl jie 
gali būti rikiuojami tam tikra tvarka.“7 Pirmiausia tenkinami svarbiausi tikslai, o mažiau 
4 Kirzner, L, Op. cit., p. 162.
5 Žr. Sowell, Th., Knowledge and Decisions, Basic Books, Inc.: New york, 1980, p. 67.
6 Mises, L., Human Action, p. 97.
7 Robbins, L., The Nature..., p. 75.
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Esvarbūs lieka nepatenkinti. Priemonėms gausėjant pradedami tenkinti mažiau svarbūs 

ir nepatenkinti lieka žemesnio eiliškumo tikslai. Priemonių atsargoms mažėjant tenki-
nami labiau svarbūs tikslai, paliekant nepatenkintus mažiau svarbius. Šiuo prakseologi-
niu faktu remiasi (mažėjančio) ribinio naudingumo idėja. Kon krečios gėrybės vieneto 
vertė individui priklauso nuo to, kokio že miausio rango, žemiausio eiliškumo tikslus 
jis tenkina. Kiekvienas tos pačios rūšies gėrybės vienetas turi tą pačią vertę, kurią turi 
‘paskutinis’, ‘papildomas’, ‘ribinis’ tos gėrybės vienetas. Ribinio gė rybės vieneto vertė 
mažėja, kai tokių vienetų daugėja ir ji didėja, kai tokių vienetų mažėja. Taip yra papras-
čiausiai todėl, kad kiek vienas papildomas gėrybės vienetas skiriamas mažiau svarbioms 
reikmėms tenkinti nei ankstesnysis jos vienetas. Gėrybės vieneto vertę lemia jos nauda 
tenkinat paskutinį, mažiausiai svarbų norą (poreikį). Todėl jeigu tam tikros gėrybės iš-
tekliai tokie dideli, kad kai kurie jos vienetai lieka nepanaudoti, ribinė tokios gėrybės 
nau da – ir vertė yra nulinė. Gėrybė tampa beverte, nieko nekainuojan čia. ji net gali įgyti 
neigiamą vertę – tapti blogybe, jeigu jos ‘pasiū la’ viršija ‘paklausą’ taip, kaip atsitinka su 
vandens ‘pasiūla’ potvy nio meru.

Subjektyvistinė vertės koncepcija leidžia suprasti ir išspręsti tra dicinį vertės teorijos 
paradoksą: kodėl, pavyzdžiui, santykinai ma žai naudingi deimantai turi didesnę vertę už 
gyvybiškai naudingą vandenį? Paradoksas atsiranda dėl to, kad operuojama kolektyvi-
nių agentų ir gėrybių agregatų sąvokomis ir nepaisoma fakto, jog iš tikrųjų vertina kon-
kretūs individai konkrečius gėrybių vienetus.

Individas paprastai lygina ne visų deimantų vertę su viso vandens verte, bet, pavyz-
džiui, šios stiklinės vandens vertę su šio deimanto verte konkrečioje situacijoje; kadangi 
paprastai vandens netrūksta, ribinė – papildomos stiklinės vandens vertė bus nepalygi-
namai ma žesnė už ribinę deimanto vertę. „Universalizmas, kolektyvizmas ir sąvokinis 
realizmas mato vien visumas ir universalijas. jie speku liuoja apie žmoniją, tautas, valsty-
bes ir klases, ... apie ištisas porei kių ir prekių klases. jie, pavyzdžiui, klausia: Kodėl „auk-
so“ vertė didesnė už „geležies“ vertę? Todėl jie niekada neranda sprendimų, o susiduria 
vien su antinomijomis ir paradoksais. ... Žmogus nieka da nesirenka tarp „aukso“ ir „ge-
ležies“ apskritai, o tik tarp tam tikro aukso kiekio ir tam tikro geležies kiekio. Kiekvienas 
atskiras veiksmas griežtai apsiriboja savo tiesioginiais padariniais.“8

Ne tik nauda, bet ir sąnaudos, kaštai galiausiai yra subjektyvus dalykas. „Kaštai (cost) 
yra tai, ką sprendimo autorius aukoja arba atiduoda pasirinkdamas vienokią, o ne kito-
kią alternatyvą. Vadi nasi, kaštai yra tas numatomas pasitenkinimas ar nauda, kurios jis 
turi išsižadėti darydamas pasirinkimą. ... Kaštai yra subjektyvus dalykas; jie egzistuoja 
tik sprendimą priimančio, besirenkančio sub jekto sąmonėje.“9 Tas pat galioja ir pelnui: 
„Skirtumas tarp sumo kėtos kainos vertės (patirtų kaštų) ir pasiekto tikslo vertės vadina-
mas pelnu arba grynosiomis pajamomis. Pelnas šia pirmine prasme yra grynai subjekty-
vus dalykas, išreiškiantis veikiančio žmogaus laimės padidėjimą, o tai yra psichologinis 
reiškinys, kuris negali būti nei išmatuotas, nei pasvertas.“10

8 Mises, L. Human Action, p. 44-45.
9 Buchanan, j., Thirlby, G. (eds.), L.S.E. Essays on Cost, New york University Press: New york et al, 1981, p. 14–15.
10 Mises, L. Human Action, p. 97.
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E Ekonominis efektyvumas – pastangų ir rezultatų, įdėjimų vertės ir išeigos vertės san-
tykis taip pat turi prasmę tik veiksmo subjekto ir jo tikslo požiūriu. jeigu žmogus su-
gaišta pusdienį miške tik tam, kad parsivežtų krepšelį grybų, kurių kaina nepadengia net 
trans porto išlaidų, tai dar nereiškia, jog jis neefektyviai švaisto laiką. jo tikslo požiūriu, 
pavyzdžiui, jam siekiant atsipalaiduoti, toks laiko naudojimas gali būti pats efektyviau-
sias. Net techninis, pavyzdžiui, automobilio variklio efektyvumas gali būti nustatytas 
tik pagal tikslą, kuriam jis naudojamas. Be tokio apibrėžimo, be subjektyvaus vertini-
mo variklio efektyvumas visada bus 100 procentų. Degalai (įdė jimas) kiekvienu atveju 
duos vienoki ar kitokį rezultatą – išeigą: automobilis arba judės, arba tik virpės, arba net 
užsiliepsnos. Be vertinimo, be subjektyvaus teleologinio elemento visi šie rezultatai yra 
vienodai efektyvūs ir ... vienodai beprasmiški. Efektyvumas, kaip nauda ir sąnaudos, yra 
subjektyvaus vertinimo dalykas.11 Sub jekto tikslų perspektyvoje maksimizacijos princi-
pas, žinoma, impli kuoja didžiausio efektyvumo principą: individas siekia savo pa stangas 
ir išteklius išnaudoti taip, kad rezultato vertė kuo labiau viršytų sąnaudų vertę. Sukur-
tų gėrybių vertė yra ‘pajamos’ ir jos negali (subjektyviai) būti mažesnės už sunaudotų 
išteklių vertę – tokiu atveju veikla taptų nuostolinga ir todėl būtų nutraukta. Ištek lių 
‘švaistymas’, pastangų eikvojimas ‘neefektyviai’, ‘veltui’, ‘be nau dos’, niekada negali būti 
individo sąmoningo pasirinkimo dalykas. 

Tačiau individas veikia turimų įsitikinimų, ne visažinystės pa grindu. Vadinasi, jis 
neišvengiamai veikia netikrumo sąlygomis – ateities numatymo ir veiksmų rezulta-
tų prognozavimo galimybės visada ribotos. Todėl visi veiksmai yra daugiau ar mažiau 
rizikin gi, daugiau ar mažiau ‘spekuliatyvūs’. Lūkesčiai gali nepasiteisinti, veiksmų rezul-
tatai nuvilti. „Veiksmas gali sukurti padėtį, kuri bus mažiau geidžiama nei ankstesnioji 
padėtis, kurią buvo siekiama juo pakeisti. Toks skirtumas tarp rezultato vertės ir patirtų 
kaštų vadinamas nuostoliu.“12 Nors visada siekiama pasirinkti svarbiau sius tikslus ir op-
timaliausias priemones (remiantis turimomis tech nologijomis bei žiniomis apie priežas-
tinį daiktų sąryšingumą), veiks mo rezultatas gali neatitikti sumanymo: priemonės gali 
pasirodyti nepakankamos arba netinkamos tikslui pasiekti, tikslai gali pasi keisti. Klaidos 
ir, vadinasi, didesni ar mažesni nuostoliai, prade dant popiečio laisvalaikio praradimu ir 
baigiant gyvybės praradi mu, tyko kiekvieno veiksmo. Visiškas nesugebėjimas pajamo-
mis viršyti kaštus, nesibaigiančios sprendimų klaidos neišvengiamai ve da į slogią baigtį. 
Būtent nuostolių ir praradimų baimė skatina iš klaidų mokytis – koreguoti įsitikinimus 
apie priežastinę reiškinių priklausomybę (‘pažinti pasaulį’) arba koreguoti savo tikslų 
hierar chiją (‘geriau tvarkyti savo gyvenimą’). Tad būtinybė ‘verstis’ nėra tik verslininko 
dalia, ji yra kiekvieno veikiančio individo ‘prigim tinė’ ir neišvengiama būtinybė.

Individas veikia savo lūkesčių pagrindu. Laiko tarpas, skiriantis veiksmą nuo jo re-
zultatų, visada gali įnešti netikėtumų. Maksimizuodamas savo ilgalaikę gerovę individas 
savo pastangas ir jų nu matomus rezultatus turi racionaliai išdėstyti laike. jis negali užsi-
tikrinti ateities gyvendamas vien šiandiena, maksimizuodamas vien dabartines savo pre-
ferencijas. Investuodamas į ateitį – kurdamas kapitalines gėrybes – jis turi pasverti nau-

11 Žr. Sowell, Th., Op. cit., p. 52.
12 Mises, L., Human Action, p. 98.
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tojimo ir taupymo (investavimo) proporcijas. Laikas įveda gėrybių vertės skir tingumų. 
Tos pačios gėrybės vertė skiriasi priklausomai nuo jos temporalinės ‘vietos’: obuolys, 
įsigyjamas šiandieną, vertingesnis už tokį pat obuolį, įsigysimą rytoj (po savaitės ar po 
metų). Pasirinkimas tarp ‘dabar’ ir ‘vėliau’ visada krypsta ‘dabar’ pusėn. Šis gėrybių 
vertės skirtingumas laike – dabartinio laiko preferencija (time preference) – paaiškina 
palūkanų reiškinį.13 Numatoma atidėjimų ateičiai vertė turi būti didesnė nei dabartinė 
jų vertė palūkanų dydžiu. Vartojimo ati dėjimas, esamų išteklių investavimas į kapitali-
nes gėrybes turi eko nominę prasmę tik kaip numatomas didesnės naudos, didesnių bū-
simųjų pajamų šaltinis. Išskyrus patologinius atvejus, niekas netau po vardan taupymo, 
neinvestuoja vardan investavimo, negamina vardan gamybos – tik vardan tų pajamų, tų 
vartojimo gėrybių, ku rių iš investavimo į kapitalines gėrybes jis tikisi ateityje.

L. Misesas gėrybes skirsto į vartotojo (jeigu jos tiesiogiai tenkina individo poreikius ir 
norus) ir gamintojo gėrybes (jeigu jos reikalau ja tam tikros transformacijos, kad galėtų 
tiesiogiai tenkinti vartoji mo poreikius ir norus). Pastarosios taip pat vadinamos aukštes-
nių lygmenų gėrybėmis arba gamybos faktoriais. Pirminiai gamybos fakto riai – tai žmo-
gaus darbas ir gamtos ištekliai. Kapitalinės gėrybės – įrankiai, gamybos priemonės – tai 
gamtos išteklių, materijos trans formavimo rezultatas naudojant unikaliai žmogišką ga-
mybos elementą – ‘technologijas’ ir ‘receptus’. Kiekvieno naudingo gaminio pradžioje, 
kiekvienos naudingos gamtinių išteklių transformacijos ištakose glūdi idėja, atradimas, 
išradimas, sumanymas – dvasinis ir intelektinis reiškinys. Be jo jokios prasmės neturi visi 
gamybos fak toriai. Du pagaliai žmogaus rankose tampa kapitalu – svertu tik tada, kai jo 
galvoje atsiranda daiktų išjudinimo problemos sprendi mas. Net vartotojas turi naudos 
iš gaminio tik tiek, kiek jis pagauna jame įkūnytą idėją – kompiuteris laukinio rankose 
neduos jam tos naudos, kurią jis duoda civilizuotam žmogui. „Gamyba nėra fiziki nis, 
materialus ir išorinis dalykas; ji yra dvasinis ir intelektinis reiš kinys. ... Produktą sukuria 
ne pats triūsas ir vargas, o tas faktas, kad triūsui vadovauja protas.“14 Pasirinkdamas tiks-
lus, išmokda mas naudotis gamtos ištekliais, gamybos procese transformuoda mas juos į 
naudingesnius pavidalus žmogus paverčia juos kapita linėmis ir galiausiai – vartojamo-
siomis gėrybėmis. Ekonominė nau da, turtas nėra pati materija (didėjant turtui materijos 
nedaugėja), o jos formų arba išdėstymo erdvėje ir laike pakeitimas, kuris jam leidžia 
lengviau, patogiau, greičiau tenkinti savo norus.

Visi gamybos faktoriai, visos aukštesnių lygmenų gėrybės ver tinamos tik dėl jų nu-
matomos naudos tenkinant vartojimo porei kius – su jų pagalba kuriant tolydžio žemes-
nio lygmens gamintojo gėrybes ir galiausiai – vartojimo gėrybes. Visų jų vertę lemia tai, 
kaip individas vertina žemesnio ir galiausiai – žemiausio lygmens gėrybes – galutinius 
jų produktus, t.y. vartojamąsias gėrybes. Kaip įsimenamai pastebėjo E. Bohm-Bawerkas, 
„būtų klaida teigti, jog Tokay vynas turi vertę dėl to, kad Tokay vynuogynai turi vertę, 
kiekvienas pripažins, kad, priešingai, šie vynuogynai turi vertę dėl to, kad aukštai ver-

13 Mises, L., Human Action, p. 483-488
14 Mises, L., Human Action, p. 142.
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tikslus arba rezultatus kurių jos leidžia pasiekti. „Vertė eina nuo tikslų prie vartotojų 
gė rybių ir nuo jų prie įvairių pirmo lygmens gamintojų gėrybių, ant rojo lygmens ga-
mintojų gėrybių ir t.t.“16 Ne gamybinių faktorių – darbo, žaliavų ar įrenginių vertė lemia 
gaminamų vartojimo gėry bių vertę, bet tų vartojimo gėrybių vertė lemia darbo, žaliavų 
ar įrenginių – gamybos faktorių vertę. Net, rodos, visiškai apčiuopia mo turto, pavyz-
džiui, kapitalinių gėrybių (gamybinių pajėgumų: fabrikų, mechanizmų, pastatų ir t.t.) 
vertė iš tikrųjų yra tik mintinė ir spekuliatyvi – prospektyvi, ne retrospektyvi ir ją lemia 
tai, kokios naudos iš jų produktų tikimasi ateityje, o ne tai, kokia nauda pra eityje buvo 
paaukota joms sukurti. Arba dar kitaip, jų vertę lemia (diskontuota) vertė tų pajamų, 
kurių iš jų tikimasi per jų naudoji mo periodą.

Ne kaštai, ne padarytos sąnaudos (išeikvotos žaliavos ar įdėtas darbas) lemia kapitalo 
vertę, o tik numatoma produktų vertė. ‘Kas buvo, tas pražuvo’ visiškai tiksliai išreiškia šį 
faktą. Sąnaudas arba kaštus laikyti vertės pagrindu, kaip tai daroma klasikinėje ekono-
mikoje, reiškia bristi į neišbrendamus prieštaravimus, apie kurių prigimtį byloja papras-
tas klausimas: jeigu produktui pagaminti vie nas gamintojas sunaudoja dvigubai daugiau 
žaliavų ar darbo išlai dų už kitą tokio pat produkto gamintoją, tai ar dėl to jo gaminys 
taps vertingesnis? Ar už jį bus daugiau mokama? Pirkėjas nepirks dvigubai brangiau, 
turėdamas galimybę pirkti dvigubai pigiau. Efek tyvaus ir mažiau efektyvaus gamintojo 
kaštų skirtumas ant pasta rojo pečių guls kaip nuostolis.

Kildindama aukštesnių lygmenų gėrybių vertę iš vartojimo gė rybių vertės subjekty-
vistinė koncepcija griauna tradicinę vertės kaip ‘gamybinių kaštų’ teoriją, esą vertę lemia 
gamybos kaštai, – apie kurią Millis naiviai teigė: „Vertės dėsnių srityje nėra nieko, ką 
dar reikėtų aiškintis dabarties ar ateities autoriams; dalyko teorija jau išdėstyta visiškai 
išsamiai.“17 Kartu ji diskredituoja gajų įsitikini mą, jog produkto vertę lemia darbo pa-
stangos, sudėtos jai paga minti; taip pat įsitikinimą, jog darbo atlygis turi priklausyti nuo 
pastangų sunkumo, nuo ‘išlieto prakaito’ kiekio – įsitikinimą, kurio pagrindu marksiz-
mas sukūrė savo destruktyvią ‘išnaudojimo teori ją’. Padaryti kaštai (taip pat ir darbo 
sąnaudos), net jeigu jie suku ria produktą, patys savaime nesukuria produkto vertės. Mė-
ginimas juos traktuoti kaip objektyvų daiktų vertės kriterijų ir jo pagrindu kalbėti apie 
‘teisingas’ ir ‘neteisingas’, ‘pagrįstas’ ir ‘nepagrįstas’ kainas apverčia realias priklausomy-
bes. Ne kaštai lemia vertę (kai ną), o priešingai, numatoma vertė (kaina) lemia kaštus. 
Todėl pri siimami tik tokie kaštai, kurie, kaip tikimasi, leis sukurti produktą, pranoks-
tantį juos savo verte. Kartą prisiimti jie tampa negrįžtami ir nebedaro jokios įtakos vertei 
ir kainai. „Kadangi pasirinkimas jau padarytas, šie kaštai neturi jokios reikšmės, nebent 
kaip patirtis, kuri gali modifikuoti lūkesčius, darant pasirinkimus ateityje.“18

‘Teisingų kainų’, ‘teisingo atlygio’, ‘užsitarnauto pelno’ paieš kos remiasi klaidinga 
vertės teorija. ‘Teisingų’ kainų kriterijaus, ne priklausomo nuo vertinimo, negali būti. 

15 Bohm-Bawerk, E., Capital and Interest, Libertarian Press: South Holland, Illinois, 1959 [1884], vol. 2, p. 173-176.
16 Rothbard, M., Man, Economy and State, p. 17.
17 Mill, j. S. Principles ..., iii, i, sect. 1
18 Buchanan, j., Cost and Choice, p. 48.
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EVertė yra subjektyvus ir individualus dalykas. Tai yra akivaizdu vartojamosios vertės 

at žvilgiu. Tačiau ir mainomoji vertė (rinkos kaina) galiausiai yra sub jektyvi vertė. Mė-
ginimai ją tapatinti su kokiais nors išmatuojamais, fizikiniais dydžiais – daikto gamybai 
sunaudotų išteklių ar darbo kiekiu neišvengiamai veda į paradoksus ir prieštaravimus. 
Maino moji daikto (paslaugos) vertė yra paprasčiausiai tai, ką bet kas kitas atiduos už jį 
mainais. Mainuose kiekvienas jų dalyvis savo asmeni nėje verčių skalėje įvertina tai, ką 
jis atiduoda (savo kaštus), paly gindamas su tuo, ką gauna. Kaina yra mainomasis san-
tykis, arba proporcija, pagal kurią subjektyviai įvertintos gėrybės keičiamos viena į kitą. 
Kaštai yra tai, ką subjektas atiduoda mainais į gauta. jie yra toji subjektyvi nauda, kurios 
jis išsižada priimdamas tokį sprendimą. Kadangi kaštai yra ne kas kita, kaip išsižadėtoji 
nauda, galutinis visų kainų (mainomosios vertės) pagrindas yra subjekty vus vertinimas, 
subjektyvi nauda.19

Gali pasirodyti, jog tarpasmeninių mainų kontekste mainomoji daikto vertė, išreikšta 
pinigine kaina, priešingai nei vartojamoji vertė, įgyja objektyvią prasmę. Tačiau ir šią 
‘objektyvią’ kainą iš tikrųjų lemia kitų žmonių subjektyvūs vertinimai. Pinigais išreikšta 
kaina nėra gėrybės objektyvios vertės matas. Patys pinigai, žinoma, turi vertę tik kaip 
priemonė realioms gėrybėms įsigyti. Pasakyti, jog gėrybė kainuoja 10 litų, galiausiai reiš-
kia pasakyti, jog už ją galima įsigyti tiek ir tiek, tokių ir tokių gėrybių. Piniginė kaina 
tėra mainomasis gėrybių santykis, o pats tas santykis yra žmonių sub jektyvių vertinimų 
rezultatas. Mainams skirtos gėrybės – prekės vertė priklauso nuo to, kokią naudą kiti 
žmonės joje įžvelgia, ir nuo to, kokią naudą jie įžvelgia tose savo gėrybėse, kurias jie gali 
pasiūlyti mainais. Atiduodamas knygą mainais už 10 litų pardavėjas de monstruoja, jog 
jis ją vertina mažiau nei 10 Lt. Pirkėjas atiduodamas 10 Lt mainais už knygą parodo, jog 
jis ją vertina daugiau nei 10 Lt. Tačiau tai nereiškia, jog tos knygos objektyvi vertė yra 10 
litų – pir kėjui ta knyga gali būti ‘neįkainojamas’ turtas, pardavėjui – ‘maku latūra’. „Kai-
na yra prekių ir įkainojamų gėrybių subjektyvių verti nimų sąveikos rinkoje atstojamoji. 
Nuo pradžios iki pabaigos ji yra subjektyvių vertinimų rezultatas.“20

Ištrauka iš knygos:
DEGUTIS, Algirdas. Individualizmas ir visuomeninė tvarka. Vilnius: Lietuvos filosofijos ir 

sociologijos institutas, 1998, p. 74-84.

19 Plg. Gauthier, D. Op. cit., p. 55.
20 Mises, L., The Theory of Money and Credit, p. 129.
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E Interviu 

genė Voicechovskaja: „miestas gavo aplinkkelį, o 
mes dėl to galime netekti ir antrųjų namų“ 

Vilniečių šeima jaučiasi pakliuvusi į įstatymų pinkles – visuomenės poreikiams pa-
imta jų nuosavybė, o gautą kompensaciją prokuroras reikalauja grąžinti, nes nustaty-
ti neteisėti institucijų veiksmai atkuriant žemės nuosavybės teises. Deja, nuosavybės 
savininkė, garbaus amžiaus a. a. jadvyga račkauskienė, nesulaukė teismo procesų 
baigties, todėl kalbinama jos dukra ponia genė Voicechovskaja.

Dar prieš 7 metus su mama gyvenote nuosavame name Vilniuje, papasakokite, 
kodėl išsikėlėte? 

Mūsų šeima turėjo namą, kurį dar prieš Antrąjį pasaulinį karą pastatė mano seneliai 
ant savo žemės. Tačiau 1940 metais šis žemės sklypas buvo nacionalizuotas. Nuosavybės 
teises į jį mama atsikūrė tik 2005 metais. Ten gyvenome visi – mama ir mes, 5 jos vai-
kai su šeimomis. Neplanavome niekur keltis, bet buvo pradėtas tiesti Vilniaus pietinis 
aplinkkelis. Dėl jo Vilniaus miesto savivaldybė inicijavo žemės paėmimą visuomenės 
poreikiams. Taigi, atkūrus teises į žemės nuosavybę, ją turėjome parduoti savivaldybei ir 
išsikraustyti. Šiuo metu namo nebėra, per žemės sklypą nutiestas aplinkkelis. 

jums buvo pasiūlyta kompensacija? ar tuo ši istorija ir baigiasi?
Vilniaus savivaldybė pasiūlė 630 tūkst. litų už žemės sklypą. Nors suma mūsų gausiai 

šeimai nebuvo didelė, tačiau aplinkinės kaimynų žemės išpirktos panašiomis kainomis, 
todėl nesiderėjome. Už dalį pinigų mama nusipirko sau būstą, o likusius – padovanojo 
mums. Visi įsigijome kuklius butus bendrabučio tipo name, kur dabar ir gyvename. 

Tačiau praėjus keleriems metams, 2009-aisiais, prokuroras kreipėsi į Vilniaus apygar-
dos teismą su ieškiniu, reikalaudamas panaikinti Vilniaus apskrities viršininko adminis-
tracijos sprendimą dėl  žemės nuosavybės teisių atkūrimo ir pripažinti negaliojančiomis 
pirkimo-pardavimo sutartis. Sužinojome, kad valstybės institucijos padarė pažeidimų, 
todėl mums teisės į žemės sklypą, kuris iš senelio karo metais buvo nusavintas, nebuvo 
teisėtai atkurtos. Tai reiškia, kad neturime teisės ir į gautą kompensaciją, nes prokuroras 
sako, kad visi administraciniai aktai ir sutartys negalioja. 

koks buvo teismo sprendimas? 
2011 metais Vilniaus apygardos teismas prokuroro ieškinį patenkino iš dalies. Teis-

mas panaikino sprendimą, kuriuo buvo atkurtos nuosavybės teisės į turėtą sklypą ir pri-
pažino negaliojančia žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį. Tačiau teisėjas netaikė 
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noma.  Mūsų namų nebėra – per žemės sklypą jau nutiestas aplinkkelis. 
Deja, neilgai džiaugėmės šiuo sprendimu.  Prokuroras padavė apeliacinį skundą. Ap-

maudu, kad patekome į tokią situaciją. Tvarkydami dokumentus dėl nuosavybės teisių 
grąžinimo ir sutikdami išsikraustyti iš namų dėl savivaldybės statomo aplinkkelio net 
nepagalvojome, kad valdžios institucijų priimti sprendimai gali būti neteisėti, kad jos 
kažką ne taip padarė. Rūpinomės, kur ir kaip reikės išsikraustyti. o dabar jau tris metus 
dalyvaujame teismų procesuose.  

kas nutiktų, jei reikėtų grąžinti pinigus?
Man net sunku įsivaizduoti. Už tuos pinigus įsigijome gyvenamuosius būstus. Per-

sikrausčius iš namo į butą padidėjo išlaidos šildymui, maistui – anksčiau nemažai dar-
žovių ir vaisių išsiaugindavome patys, prie namo buvo ir daržas, ir sodas. Taigi nežinau, 
kur gautume tokią didelę pinigų sumą. Senojo namo jau nebeatgausime, nes per mūsų 
šeimai priklausiusią žemę jau važinėja vilniečiai ir miesto svečiai. Baisu, kad dabar dėl to 
paties aplinkkelio mums gali tekti palikti ir antruosius savo namus.
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