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^ .,. Lietuvos i'yriausiojo. administracinio teismo teisejq kolegija, susidedanti ii teisejq Rrrm;no
Gadliausko (praneSejas), Ridardo pilidiausko (kolegijos pirmininkas) ir Ariino Sutkevidiaus,

selc'etoriaujant Laisvidai Versekienei,
dall'vaujant Piliediq referendumo iniciatyvines grupes koordinatoriui Zigmui VaiSvilai,
atsakovo Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimq komisijos atstovuiRokui Stabingiui,

. viesame teismo posedyje Zodinio proceso tvarka isnagrinejo administracing bylq pagal
pareiSkejLl Piliediq referendumo iniciatyvines grupes koordinatoriq Nendres Cerniauskienei ir;Zigmo
VaiSvilos skund4 del Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimq tomisijos sprendimo panaikinimo.

Teisejq kolegija

nustat", 
,.

,. 1: PareiSkejai Piliediq referendumo iniciatyvines grupes koordinatoriai lrlendre
cemiauskiene ir Zigmas vaisvila (toliau - ir pareiskejai) 2021 m. liepos 7 d. pateike Li<:tuvos
vyriausiajarn administraciniam teismui skund4, praSydami: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos
ryriausiosios rinkimq komisijos(toliau - ir Komisija, vRK, atsakov as) 2021 m. liepos 1 d. sprerrdim4
Nr. Sp-172 ,,Del privalomojo referendumo del Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 ir 147 itra.ipsniq
pakeitimo istatymo organizavimo ir vykdymo proced0rq" (toliau - ir Sprendimas); 2) ipareigoti
atsakov4 iSduoti Piliediq referendumo iniciatyvinei grupei del privalomojo referendumo del Liertuvos
Respublikos Konstitucijos 91r 147 straipsniq pakeitimo istatymo piliediq parasq rinkimo lapus ir
suteikti prieig4 prie elektroninio pasiraiymo uZ Si4 referendumo iniciatyvq.

2. Parei5kejai skunde nurode:
2. 1 . Atsakovo priimtas ir vieSai paskelbtas Sprendimas skiriasi nuo 2021 m. liepos 1 d. VRK

sprendimo projekto, kuri Komisija 2021 m. birzelio 30 d. pateike pareiskejams el. laisku. t. y.
rezoliucine dalis papildyta teiginiu: ,,ir nesukurti Vyriausiosios rinkimq komisijos informar:ineje
sistemoje prieigos prie elektronines formos piliediq parasq rinkimo lapo,,. 2021 nr- liepos 1 d. vRK
posedZio vaizdo iraSas patvirtina, kad posedZio metu VRK nariai balsavo tik dei alternatyvos
atsisakyti ar neatsisakyti sprendimo projekto antrosios rezoliucines dalies ir balsq dauguma prieme
sprendim4 - atsisakyti sprendimo projekto antrosios dalies del procediiros tgsimo Seimui pilemus
konstitucinf referendumo istatym4. Tadiau vRK nebalsavo del pasillymo sprendimo pr<rjekt4
papildyti teiginiu ,,nesukurti Vyriausiosios rinkimq komisijos informacineje sistemoje prieigo,i prie
elektronines formos piliediq para5q rinkimo lapo,,.

.. 2 2' Tiek VRK pirmininke posedZio metu pristatydama Sprendimo projekt4, tiek VRK nariaiji vadino ne sprendimo projektu, o sprendimu. Tuo atsakovas patvirtino.uuo iSunt .tlnE nuomong del
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blsimo sprerrdimo, kas leidZia teigti, kad skundZiam4 Sprendimq prieme Sali5kas atsakovas.
2.3. Sprendimas ir atsakovo pasisakymai 2021 m. liepos 1 d. posedZio metu grind)iiami

abstrakdiu teiginiu, kad del Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau - ir Konstitucinis
Teismas) 2020 m. liepos 30 d. nutarimo ntso 2021 m. liepos I d. Lietuvos Respublikoje negalioja
Lietuvos Respublikos referendumo istatymas (toliau - ir Referendumo istatymas), tadiau atsak.ovas

nenurode, kuri Sio istatymo redakcija, jo nuomone, negalioja. Konstitucinis Teismas 2020 m. |iepos
30 d. nutarimu pasisake tik del 2018 m. gruodZio 20 d. Referendumo istatymo redakcijos, bet ne del
visq, t. y. ankstesniq Sio istatymo redakcijrl.

2.4. Atsakovui nesuteikta teise sprgsti del Referendumo istatymo ar bet kokio kito teises akto
galiojimo ir / ar jais nustatytrl procedury vykdymo ar nevykdymo. Todel VRK argumentas., kad
tolimesnes referendumo procedlros nuo 2021 m. liepos 1 d. gali br:ti neteisetos, yra nepagristas.
Atsakovui pri€mus 2021 m. birlelio 29 d. sprendim4 Nr. Sp-170 ,,Del iniciatyvines grupes

privalomajam referendumui iregistravimo" Piliediq referendumo iniciatyvine grupe irjos nariai turejo
ir tud teisetus liikesdius, kad jq konstitucine iniciatyva bus jgyvendinta. Lietuvos Respublikos
Konstitucijos (oliau - ir Konstitucija) 9 straipsnyj e nustatyta piliediq teise i referendum4, surinkus
300000 piliediq, turindiq rinkimq teisg, paraiq, nera pakeista ar panaikinta, todel atsakovui nesuteikta
teise nevykdyti ar revizuoti 3i4 Konstitucijos ginam4 piliediq teisg.

2.5. Piliediq referendumo iniciatyvines grupes referendumo iniciatyvos proced[ra pradeta

2021 m. birlelio 29 d. VRK sprendimu Nr. Sp-170, priimtu remiantis jo priemimo metu galioj usios

Referendumo istatymo redakcijos nuostatomis. Todel nera teisinio pagrindo nevykdyti terisetai

pradet4 iniciatyv4, priimt4 ir nenugindyt4 VRK 2021 m. birZelio 29 d. sprendim4 Nr. Sp-170. Toks

atsakovo elgesys patvirtinajo SaliSkumq ir neteiset4 norq paZeisti Piliediq referendumo iniciaty'vines
grupes nariq konstitucines teises, griauna teisines valstybes pamatus.

II.

3. Atsakovas Lietuvos Respublikos ryriausioji rinkimq komisija atsiliepime pra5e

pareiSkejq skund4 atmesti. Atsiliepime i skund4 buvo nurodyta:
3.1. Parei5kejai nepagrfstai nurode, kad nebuvo balsuota del VRK nares I. Milaiiiltes

pasiiilyto sprendimo projekto varianto. Abu projektai buvo pristatyti ir uZ abujuos buvo prabalsuota.

Tai yra uZfiksuo ta 2021 m.liepos 1 d. vRK posedZio protokole ir posedZio vaizdo ir garso irase.
3.2. Pareiskejai taip pat nepagristai teig€, kad VRK, priimdama sprendim4, elgesi 5al15kai'

Sprendimo projektas parei5kejams buvo pateiktas i5 anksto irjie galejo sujuo susipaZinti. Sprendimo

projekte nurodytos aplinkybes ir teises aktai, kuriais buvo remtasi priimant Sprendim4. Sprendimo

priemimo metu VRK nariai turi teisg i5sakyti savo nuomong, nes tokia teise numatyta Lie1uvos

Respublikos vyriausiosios rinkimq komisijos istatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punkte. Sprenilimas

buvo priimtas vadovaujantis teises aktais ir objektyviai ivertinus visas aplinkybes'
3.3. Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos istatymas (ar

jo dalis) arba kitas Seimo aktas (arjo dalis), Respublikos Prezidento aktas, Vyriausybes aktas riar jo
dalis) negali blti taikomi nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Te,ismo

sprendimas, kad atitinkamas aktas (arjo dalis) prie5tarauj a Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Siuo

atveju Konstitucijai prieStarauja visas Referendumo istatymas, o ne jo atskiros dalys ar redak,oijos,

todel nera pagrindo remtis mindto istatymo ankstesnemis redakcijomis, kurios nuo 2021 m. liepos

1d. netaikytinos. VRK pagristai nusprende atsisakyti atlikti Referendumo istatymo 11 straipsnio

5 dalyje nurodytus veiksmus, kadangi minetas istatymas nebegali bflti taikomas nuo 2021 m. liepos

1 d. ir VRK negali uztikdnti, kad tokie veiksmai turi teisini pagrind4. VRK neturi teises aiskinti teis€s

aktq nuostatq, tadiau Sioje byloje yra sprendZiami ne teises ai5kinimo, bet teises taikymo klausimai.

VRK savaranki5kai negali nustatyti referendumo organizavimo ir vykdymo procedflrq teisinio
reguliavimo, negali taikyti Referendumo istatymo, kuris pripaZintas prie5taraujandiu Konstitu.cijai,

nes prieSingu atveju VRK negaletq uZtikrinti paties referendumo proceso teisetumo.
3.4. Tai, kad Referendumo istatymas negales blti taikomas nuo 2021 m. liepos 1 d. buvo

visuotinai Zinoma aplinkybd ir parei3kejai savo liikesdius turejo galimybg projektuoti pagal

Konstitucinio Teismo 2020 m. liepos 30 d. nutarim4 Nr. KT135-N1i/2020. VRK nera atsakirrga ir
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nera igaliota uZtikrinti, kad referendumo procediirq organizavimo bei vykdymo metu galiotq ir bftq
taikomi atitinkami teises aktai. VRK veikia tik savo kompetencijos ribose ir privalo uztikinti savo

veiklos teisetum4.
3.5. VRK 2021 m. bllrLelio 29 d. sprendimas Nr. Sp-170 ,,Del iniciatyvines grupes

privalomajam referendumui iregistravimo" buvo priimtas galiojant Referendumo lstatymui, tadiau

mo 2021 m. liepos 1 d. jis nebegali bflti taikomas, todel VRK negali tgsti tolesniq referencLumo

organizavimo ir lrykdymo procediinl, nes tam nebera teisinio pagrindo. Minetas VRK sprendimas
galejo blti vykdomas tik iki 2021 m. liepos 1 d., t. y. iki tol, kol galdjo b[ti taikomas ReferencLumo

istatymas. VRK neabejotinai lykdys referendumo organizavimo ir vykdymo procediiras, kai bus

priimtas tai reglamentuojantis teises aktas.

Teisejq kolegija

konstatuoi a: 
rII.

4. Nagrinejamoje byloje gindas kilo del Komisijos 2021 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. Sp-

172, kuriuo nusprgsta Lietuvos Respublikos piliediq, turindiq rinkimq teisg, iniciatyvinei grupr:i del

privalomojo referendumo del Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 ir 147 straipsniq pakeitimo

istatymo nei5duoti piliediq para5q rinkimo lapq ir nesukurti Vyriausiosios rinkimq komisijos

informacindj e sistemoje prieigos prie elektronines formos piliediq para3q rinkimo lapo, pagristumo ir
teisetumo bei ipareigojimo Komisijai atlikti minetus veiksmus.

5. Ilylos duomenimis nustatyta, kad 19 Lietuvos Respublikos piliediq, turindiq rinkimq

teisg, iniciatyvine grupe kreipdsi iVRK su 2021 m. birZelio 15 d. prasymu iregistruoti grupg ir
referendumui sillomo sprendimo tekst4. Grup€ pra5yme nurode, kad pra5oma iregistruoti Piliediq

referendumo iniciatyving grupg del privalomojo referendumo del Konstitucijos 9 straipsnio ir: 147

straipsnio pakeitimq. Komisija 2021 m. birLelio 29 d. sprendimu Nr. Sp-170 ,,Del iniciatyvines

grupes privalomajam referendumui paskelbti iregistravimo" nusprende iregistruoti Lietuvos

Respublikos piliediq, turindiq rinkimq teisg, iniciatyvinq grupg privalomajam referendumui del

Konstitucijos 9 ir 147 straipsniq pakeitimo istatymo paskelbti; patvirtino Sios iniciatyvines grupes

iregistravimo aktq (pried4); nustate, kad iniciatyvines grupes koordinatoriais skiriami Nr:ndre

Cemiauskiene, Tauras Jakelaitis ir Zigmas VaiSvila.
6. Veliau, 2021 m. liepos 1 d., Komisija prieme gindijam4 sprendim4 Nr. Sp-172 ,,Del

privalomojo referendumo del Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 ir 147 straipsniq pakeitimo

istatymo organizavimo ir vykdymo proced[ry". Sis sprendimas argumentuotas tuo, kad oficialiai
paskelbus Konstitucinio Teismo 2020 m. liepos 30 d. nutarim4 Nr. KT135-N11/2020, nuo 20111' m.

liepos 1 d. Referendumo lstatymas negali blti taikomas, o Vyriausiosios rinkimg komisijos 20121 m.

birlelio 29 d. sprendimu Nr. Sp-i70 lregistruotos iniciatyvines grupes veiksmai, atlikti pagal

negaliojandias referendumq organizavim4 ir rykdym4 reguliuojandias teises normas, keltq klausim4

deijq teisetumo, nes negaliojandio Referendumo istatymo nuostatq taikymas negali sukelti teisiniq

pasekmiq.
7. Parei5kejai, nesutikdami su Komisijos Sprendimu, skund4 grindZia Siais pagrindiniais

argumentais: 1) atsakovo priimtas ir vieSai paskelbtas Sprendimas skiriasi nuo VRK sprendimo

projekto - sprendimo proj ektas papildytas teiginiu ,,nesukurti Vyriausiosios rinkimq komisijos

informacin€.ie sistemoje prieigos prie elektronines formos piliediq para5q rinkimo lapo", o del Sios

dalies papildymo nebuvo balsuota; 2) priimdamas Sprendim4 atsakovas buvo SaliSkas;

3) skrurdZiamas Sprendimas grindZiamas abstrakdiu teiginiu, kad del Konstitucinio Teismo 20120 m.

liepos 30 d. nutarimo nuo 2021 m. liepos 1 d. negalioja Referendumo istatymas, tadiau atsal<ovas

nenurode, kuri Sio istatymo redakcija nebegalioja; 4) grupes referendumo iniciatyvos proc,ediira

Wadera 2021 m. birZelio 29 d. VRK sprendimu Nr. Sp-170 , todel nera teisinio pagrindo toliau

nerykdyti teisetai pradet4 iniciatyv4, o atsakovui nesuteikta teise sprgsti del Referendumo istalymo
galiojimo ir i ar juo nustatytq procediirq vykdymo ar nerykdymo, jq teisetumo.
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8. Vertindama parei5kejq argumentus, kad atsakovo viedai paskelbtas Sprendimas skiriasi
nuo pareiskejams siqsto sprendimo projekto, teisejq kolegija paZymi, jog pagal Vyriausiosios
rinkimq komisijos istatymo 11 straipsnio 1 dall Komisija jos kompetencijai priklausandius klausiimus

svarsto ir sprendimus priima kolegialiai savo posedZiuose. Sio istatymo 12 straipsnio 2 clalyje

nustatyta, kad Komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu posedyje dalyvaujandiq komisijos

nariq balsrl dauguma. Taigi bltent Komisijos posedZio metu balsavimo bidu nusprendZiama del

atitinkamo turinio sprendimo priemimo svarstomu klausimu, del to sprendimo projektas ir priimtas

bei veliau viesai paskelbtas sprendimas savo turiniu gali skirtis.
g. 'feisejq kolegija susipaZino su vieiai skelbiamu 2021 m.liepos 1 d. rykusio Komisijos

posedZio vaizdo lra5u ir nenustate pareiSkejq skunde nurodyto paZeidimo, t. y. kad Komisijos nariai

neaptare ir nebalsavo del gindijamo sprendimo papildymo teiginiu ,,nesukurti Vyriausiosios rinkimq
komisijos informacinej e sistemoje prieigos prie elektronines formos piliediq para3q rinkimo lapo".

Atkreiptinas demesys, kad prane5ejai J. Petkevidienei pristadius sprendimo projekto argumentus ir
sprendimo tekstq, Komisijos nare I. MilaSiiite pristate parengt4 altematyvq sprendimo projekt4, kurio
rezoliucing dali sinle papildyti nuoroda del prieigos prie elektronines formos piliediq paraSq rinkimo

lapo, o rezoliucines dalies antro punkto atsisakyti kaip perteklinio. Po komisijos nariq disl:usijq

irykus balsavimui (uZ - 10, prieS - 0, susilaike 1 ) buvo pritarta Komisijos nards L Milaiiifites

altematyviarn sirllymui: ,Nei5duoti piliediq para5q rinkimo lapq ir nesukurti Vyriausiosios rinkimq

komisijos irrformacineje sistemoje prieigos prie elektronines formos piliediq para3q rinkimo lapo

Lietuvos Respublikos piliediq, turindiq rinkimq teisg, iniciatyvinei grupei del privalomojo

referendumo del Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 ir 147 straipsniq pakeitimo istatymo". Ei[tent

tokia sprendimo rezoliucine dalis ir buvo vie5ai paskelbta, todel teisejq kolegija neturi pagrindo

pripaZinti, kad priimant Komisijos sprendim4 buvo paZeistos proceduros, susijusios su Komisijos
nariq balsavimu ir sprendimo priemimu.

10. Atmestini ir pareiSkejq argumentai del Komisijos nariq Sali5kumo. Vyriausiosios rinkimq
komisijos istatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Vyriausiosios rinkimq komisijos veikla
grindziama teisetumo, nepriklausomumo, kolegialumo, vieSumo ir ne5aliSkumo principais.

Nagrinejamu atveju nenustatyta, kad VRK ar atskiri jos nariai pareiSkejq atZvilgiu bfltq Sali3ki. Vien

tai, kad svarstomas sprendimas atskirq Komisijos narirl buvo pavadintas ne sprendimo projektu, bet

sprendimu, arba kad, pareiSkejq nuomone, Komisija nevykde ankstesnio savo sprendimo, nesudaro

pagrindo sprgsti del Komisijos nariq i5ankstines nuomonds del blsimo sprendimo ir jq SaliSkurno.

11. Vertinant pareiSkejq skundo argumentus, susijusius su Komisijos sprendimu neiilduoti
piliediq paraSq rinkimo lapq ir nesukurli Komisijos informacineje sistemoje prieigos prie elektronines

formos piliediq para5q rinkimo lapo, paZymetina, kad Komisija toki sprendim4 prieme

vadovaudamasi Konstitucinio Teismo 2020 m. liepos 30 d. nutarimu Nr' KT135-N11/2020.
12. Siuo nutarimu Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas pripaZino, kad Referendumo

istatymas (2018 m. gruodZio 20 d. redakcija) pagal priemimo tvark4 prie5tarauja Konstitucijos 69

straipsnio 3 daliai, konstituciniam teisines valstybes principui, o pagal form4 - Lietuvos Respublikos

konstituciniq istatymrl s4ra5o konstitucinio istatymo 2 straipsnio 1 dalies 5 punktui, ir nutare, kad Sis

Konstitucinio Teismo nutarimas Teises aktq registre turi bfiti paskelbtas 2021m' liepos 1 d.

13. Pagal Konstitucijos 107 straipsnio 1 dali Lietuvos Respublikos lstatymas (arjo dalis) arba

kitas Seimo aktas (arjo dalis), Respublikos Prezidento aktas, Vyriausyb€s aktas (arjo dalis) negali

blti taikomi nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo sprendimas, kad

atitinkamas aktas (arjo dalis) prie5tarauj a Konstitucijai.
14. Konstitucinio 'feismo jurisprudencijoje yra konstatuota, kad pagal Konstitucijq

Konstitucinis Teismas, ivertings inter alia (be kita ko) tai, kokia teisine situacija gali susi,Caryti

isigaliojus Konstitucinio Teismo nutarimui, gali nustatyti, kada tas Konstitucinio Teismo nutarimas

turi blti oficialiai paskelbtas; Konstitucinis Teismas gali atideti savo nutarimo oficialq paskelbimq,
jeigu tai biitina, kad istatymq leidejas turetq laiko pa5alinti Ias lacunae /egls (teisinio reguliavimo

spraga), kuriq atsirastq, jeigu atitinkamas Konstitucinio Teismo nutarimas butq oficialiai paskelbtas

tuoj pat po jo vie3o paskelbimo Konstitucinio Teismo posedyje ir jeigu jos sudarytq prielai,las i5

esmes paneigti tam tikras Konstitucijos ginamas, saugomas vertybes. Minetas Konstitucinio Tr:ismo

nutarimo (inter alia nutarimo, kuriuo tam tikas istatymas (o dalis) pripaZintas prie5taraujandiu
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Konstitucijai) oficialaus paskelbimo atidejimas - i3 Konstitucijos kylanti prielaida iSvengti tam tikrq
visuomenei ir valstybei, Zmoniq teisems ir laisvems nepalankiq padariniq, kuriq galetq atsirasti,.jeigu
atitinkamas Konstitucinio Teismo nutarimas brltq oficialiai paskelbtas tuoj pat po jo vie5o paskelbimo
Konstitucinio Teismo posedyje ir t4 jo oficialaus paskelbimo dien4 isigaliotq (Zr. Konstitucinio
Teismo 2005 m. sausio 19 d.,2012 m. vasario 6 d.,2015 m. rugsejo 29 d. nutarimus).

15. Konstitucinis Teismas 2020 m,liepos 30 d. nutarime konstatavo, kad jeigu 5is nutalimas
butq oficialiai paskelbtas iSkarl po jo vie5o paskelbimo Konstitucinio Teismo posedyje, atsirastrl
referendumo paskelbimo, organizavimo ir vykdymo teisinio reguliavimo spraga ir neapibreZtuLmas,
del to negal(:tq blti skelbiamas, organizuojamas ir rykdomas joks referendumas. AtsiZvelgdamas i
tai, kad referendumo santykiq teisinio reguliavimo spragai ir neapibreZtumui pa5alinti reikalingas tam
tikras laikas, Konstitucinis Teismas nustate, kad2020 m.liepos 30 d. nutarimas Nr. KT135-N11/2020
Teises aktq registre oficialiai skelbtinas 202\ m.liepos 1 d.

16. Taigi nuo 2021m. liepos 1 d. Referendumo istatymas (2018 m. gruodZio 20 d. redakcija;
TAR, 2018-12-28, Nr. 21715) nebegali blti taikomas. Bylos nagrinejimo metu istatymq leidejas nera
priemgs naujo Referendumo konstitucinio istatymo, 2021 m. birZelio 17 d. Teises aktq registre

fregistruotas Lietuvos Respublikos referendumo konstitucinio istatymo projektas Nr. XIVP-658.
Lietuvos Respublikos Seimas 2021 m. birZelio 30 d. posedyje po pateikimo pritare Sio istatymo
projektui ir nutare ji svarstyti rudens sesijoje.

17. Parei5kejai skunde teigia, kad Komisija Sprendime nenurode, kuri Referendumo istalymo
redakcija nebegalioja. PareiSkejq nuomone, pripaZinus Referendumo istatymo 2018 m. gruodZio 20
d. redakcij4 prie5tarauj andia Konstitucijai ir Konstituciniam istatymui, taikytina kuri nors anksdiau
galiojusi Sio istatymo redakcija.

18. Siuo aspektu teisejq kolegija paZymi, kad Konstituciniam Teismui pripaZinus teises akt4
prie5tarauj andiu Konstitucijai - jis yra pa5alinamas i5 teisines apyvartos. Konstitucinio Teismo
konstatavimas, kad tam tikras teisinis reguliavimas prie5tarauja Konstitucijai, pats savaime dar
neatkuria Konstitucij4 atitinkandios padeties, t. y. neatkuria iki antikonstituciniu pripaZinto teises akto
galiojusio akto teisines galios, ir tam yra reikalinga atitinkama istatymrl leidejo intervencija. Vis del
to, kol istatymq leid€jas pataisys Konstitucijos neatitinkanti teisini reguliavim4, gali praeiti nenaLai
laiko, todel Konstitucinis Teismas, siekdamas i5vengti teises spragq ir kitokiq nepageidautinq
sprendimo, kuriuo konstatuojamas istatymo nekonstitucingumas, padariniq, Siuo atveju ir prieme
sprendim4 atideti Referendumo istatymo paSalinim4 i5 teises sistemos iki 2021 m. liepos 1 d.

19. PaZymetina ir tai, kad per t4 laik4, kuris buvo skirtas teisinio reguliavimo patairsoms

priimti, Referendumo istatymas buvo taikomas ir sukele teisinius padarinius - Vyriausiosios rinJkimq
komisijos 2021r m. birielio 29 d. sprendimu Nr. Sp-170 ,,Del iniciatyvines gnipes privalomajam
referendumui lregistravimo" buvo iregistruota 19 Lietuvos Respublikos piliediq, turindiq rinkimq
teisg, iniciatyvine grupe privalomajam referendumui del Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 ir 147

straipsniq pakeitimo istatymo paskelbimo ir patvirtintas Sios iniciatyvines grupes iregistravimo aktas.
Kitu VRK 2021 m. birZelio 29 d. sprendimu Nr. Sp- 171 buvo atsisakyta iregistruoti iniciatyving g;rupE

referendumui kitais klausimais. Taigi Konstitucinio Teismo tikslas, kurio buvo siekiama atidedant
nutarimo oficialq paskelbim4, nebuvo pasiektas - 2021 m. liepos 1 d. Referendumo istatymui nelekus
galios ir istatymq leidejui iki tol nepri€mus naujo Referendumo konstitucinio lstatymo susidare teises
spraga ir susidare teisinio neapibreZtumo situacija, ribojanti piliediq referendumo iniciatyvos tejsg.

20. Teises spraga - tai tam tikra Salintina teisinio reguliavimo neapibreZtis, trukumas, teisines
sistemos yda, kuri reiSkia, jog atitinkamq visuomeniniq santykiq teisinis reguliavimas apskritaii nei
ekspliciti5kai, nei impliciti5kai nera nustatytas nei tam tikame teises akte (o dalyje), nei kuriuose
nors kituose teises aktuose, tadiau poreikis tuos visuomeninius santykius teisiSkai sureguliuoti yr,a (Zr.

Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjldio 8 d. sprendim4,2008 m. lapkridio 5 d. sprendim4, 20Ct9 m.
kovo 2 d. nutarim4, 2009 m. gruodZio 1 1 d. nutarim4).

21. lieisejq kolegija pabreZia, kad egzistuojandia teises spraga negalima parLeigti

Konstitucijos ginamrl ir saugomrl verrybiq. Konstitucijos 2 straipsnyje inter qlia nustatyta, kad
suverenitetas priklauso Tautai, o pagal Konstitucijos 4 straipsni auk5diausi4 suvereni4 galiq liauta
vykdo tiesiogiai ar per demokatiSkai iSrinktus savo atstovus. Konstitucinis Teismas yra konstatavgs,
kad aukSdiausi4 suvereni4 gali4 Tauta vykdo tiesiogiai dviem pagrindinemis organizacinemis
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formomis: nacionaliniais rinkimais ir referendumu. Taigi Konstitucijoje yra ftvirtinta galimybe ilalies
piliediams igyvendinti Tautos suverenitet4 tiesiogines demokatijos forma - referendumu. (Zr. 1994

m. liepos 11 d. sprendim4 (byla Nr. 5194),2014 m. liepos 1l d. nutarim4). Konstitucinis Teismas
1994 m. liepos 22 d. nutarime yra paZymejgs, kad pagal teises teorij4 ir konstitucines tradicijas
referendumas suprantamas kaip piliediq visuotinis balsavimas konstitucijos, istatymo ar atskirq jo
nuostatrl priemimo, vidaus ir uZsienio politikos klausimais; Sio demokratijos instituto esmg nusako

du pagrindiniai kriterij ai: 1) tautos suverenios galios (suprema potestas) tiesioginis apibldinimas ir
2) tiesiogines demokatijos igyvendinimo procese priimtq aktq teisine reikSme. <...> Referendumo
paskelbimo iniciatyvos teise yra viena i5 Tautos suvereniteto lgyvendinimo garantijq, o piliediq
tiesioginis dalyvavimas valdant Sali yra ypad svarbi aukSdiausios suverenios galios iSraiSka.

22. Konstitucinis Teismas taip pat yra i5ai5kings, kad teises spragq paSalinimas yra

atitinkamo (kompetentingo) teiseklros subjekto kompetencijos dalykas; teises spragas yra lma;roma
tam tiku mastu uZpildyti ir taikant teisE, taigi taip pat ir ai5kinant teisE, inter a/la teisinlgum4
tykdantiems teismams, pagal savo kompetencij4 sprendZiantiems atskiras bylas ir privalanrtiems

ai5kinti teisg, kad galetq j4 taikyti; teises spragas teismai gali uZpildyti ad hoc (esant konklediai
situacijai; tik Siuo atveju; tik 5i karta), t. y. jie jas gali pa5alinti individualiam visuomeniniam
santykiui, del kurio sprendZiamas gindas teisme nagrinejamoje byloje; galutinai paialinti t.eises

spragas galima tik teisg kuriandioms institucijoms i5leidus atitinkamus teises aktus; galirnybe

uZpildyti teises spragas ad hoc nereiikia. kad istatymq leidejas neturi pareigos per proting4 J.aik4,

paisydamas Konstitucijos, istatymu nustatyti deram4 atitinkamq santykiq teisini reguliavim4 (Zr.

2006 m. rugpjldio 8 d. sprendim4, 2007 m, birtelio 7 d. nutarim4). Be to, teismai turi konstitucinq
pareig4 uZtikrinti asmens, kuris keipiasi iteism4 del savo teisiq ar laisviq paZeidimo, teises, laisves,

kitas konstitucines vertybes; taigi teismai neabejotinai turi ir i5 Konstitucijos kylandius lgaliojimus
taikyli inter a/ia bendruosius teises principus, taip pat aukStesnes galios teises aktus, pirmiausia

Konstitucij4 - aukSdiausi4j4 teisg (Zr. Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjfldio 8 d. sprendim4;.

23. l>agalLiettvos Respublikos Konstitucijos 6 straipsni Konstitucija yra tiesioginio tail<ymo

aktas ir kiekvienas asmuo savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija.
24. -feisejq kolegijos nuomone, ner.rykdant i5 Konstitucijos kylandios ir Konstitucinio Teismo

jurisprudencij oj e pripaZistamos teismo pareigos ad hoc lalinti Konstitucijai prieStaraujandio terisinio

reguliavimo spragas, pareiSk€jq, kaip iniciatyvines grupes koordinatoriq, Konstitucijos 9 straipsnyje

ltvirtinta rinkimq teisg turindiq piliediq teise inicijuoti referendumo paskelbim4 biitq paZeista. Siq

teisg teismas privalo ginti, nes prie5ingu atveju bltq paZeistos Konstitucijos normos ir prin':ipai.

garantuojantys piliediq teisg atlikti teisekfiros procedflras, o pati asmens teise i teisming paZeistq teisiq

gynyb4 taptq fiktyvi.
25. Konstatuotina, jog teismas privalo Sioje administracin6j e bylole ad ftoc uZpildyti teises

sprag4 nagrinej amam gindui iSsprgsti. Tai darydama teisejq kolegija atsiZvelgia itai, kad panaSus

teisinis reguliavimas, skirtas piliediq paraSq rinkimui, numatytas ir kituose Lietuvos Resputrlikos

istatymuose, reglamentuojandiuose rinkimq teisinius santykius. Taip Lietuvos Respublikos

Prezidento rinkimq istatymo 36-38 straipsniuose numatyta, kad Vyriausioji rinkimq komisija ne

veliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo pareiSkimo gavimo patikrina, ar ndra Konstitucij,:s 78

straipsnyje nurodytq aplinkybiq, neleidZiandiq asmeniui blti kandidatu iRespublikos Prezidentus, ar
jis ivykde Sio straipsnio 3 ir 4 dalyse mrodytus reikalavimus, taip pat ar jis yra iregistruotas
savarankiSku politines kampanijos dalyviu, ir priima motyvuot4 sprendim4 iSduoti asmeniui rinkejq
paraSq rinkimo lapus su pretendento blti kandidatu i Respublikos Prezidentus vardu ir pavarde arba

priima motyvuot4 sprendim4 atsisakyti i5duoti rinkejq para5q rintimo lapus. Konstitucijos 79

straipsnyj e nustatyti ne maZiau kaip 20 tukstandiq rinkejq para5ai renkami rinkejq para5q rin.kimo

lapuose, kurie iki rinkimq dienos likus ne maLiaukaip 45 dienoms, privalo buti pateikti Vyriausiajai
rinkimq komisijai. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimq istatymo 38 straipsnis numato.' kad

apygardos rinkimq komisija piliediui, nusprendusiam iSsikelti kandidatu i Seimo narius, per 3 d.ienas

iSduoda vardinius rinkejq paraSq rinkimo lapus kandidato i5sikelim4 remiandiq tos rinkimq apygardos

rinkejq para3ams rinkti. Para3us renka kandidatai arba tai paveda atlikti kitiems rinkejams. Rinkejq

para5q rinkimo lapus kandidatas turi gr4Zinti juos i5davusiai apygardos rinkimq komisijai ne rreliau

kaip Iikus 45 dienoms iki rinkimq.



26. Originalioje Referendumo istatymo 2002 m. birielio 4 d. Nr. IX-929 redakcijoje buvo
numatyta, kad Vyriausioji rinkimq komisija per 5 darbo dienas nuo grupes iregistravimo turi i5duoti
jai piliediq paraSq rinkimq lapus. Piliediq iniciatyvos teisei paskelbti referendum4 igyvendinti buvo
nustatytas 3 menesiq terminas, kuris skaidiuojamas nuo piliediq para5q rinkimo lapq i5davimo
Vyriausiojoje rinkimq komisijoje dienos. Si nuostata iSliko velesnese Referendumo istatymo
redakcijose iki 2016 metq, kai buvo itvirtinta Komisijos pareiga sukurti Vyriausiosios rinkimq
komisijos informacineje sistemoje prieig4 prie elektronines formos piliediq paraSq rinkimo lzLpo ir
sudaryti galimybg jame pasiraSyti, o terminas piliediq iniciatyvos teisei paskelbti referen(Jum4

igyvendinti pailgintas iki 6 menesiq. Tokia paradq rinkimo tvarka bei terminas jq surinkimui galiojo
iki 2021 m. liepos 1 d.

27. 2021m. birZelio 17 d. Teises aktq registre iregistruoto Lietuvos Respublikos referenriumo
konstitucinio istatymo projekto 11 straipsnio 5 dalyje siiiloma nustatyti, kad Vyriausioji rinkimq
komisija ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo gmpes iregistravimo turi i5duoti jai piliediq para5q
rinkimo lapus, taip pat Vyriausiosios rinkimq komisijos informacineje sistemoje sukurti prieigrl prie
elektronines formos piliediq paraSq rinkimo lapo ir sudaryti galimybg jame pasira5yti. Pagal mineto
konstitucinio istatymo projekto 12 straipsnio 6 dali, siiiloma nustatyti, kad piliediq referendumo
iniciatyvos teisei paskelbti referendum4 igyvendinti nustatomas 6 menesiq terminas. Jis
skaidiuojamas nuo piliediq para5q rintimo lapq iSdavimo, iskaitant prieigos prie elektronines formos
piliediq paraSq rinkimo lapo sukrlrim4, Vyriausiojoje rinkimq komisijoje dienos.

28. Konstatuotina, jog sekant teises tradicija ir taikant istatymq analogij4, galima padaryti
i5vadq, jog l,ietuvos Respublikos istatymuose, uZlikrinant, kad rinkimq teisg turintys piliediai €ialetr+
realizuoti Konstitucijoje itvirtint4 iniciatyv4 referendumo paskelbimui ar kandidato konkediuose
rinkimuose paremimui, yra itvirtinta taisykl€, kad Vyriausioji rinkimq komisija per kontretq terminq
iSduoda iniciatoriams para5q rinkimo lapus bei sukuria prieig4 prie elektronines formos piJLiediq

para3q rinkimo lapo ir sudaro galimybg jame pasira5yti. Para5ams surinkti yra nustatomas tam likras
termlnas.

29. 'feisejq kolegija, rykdydama i5 Konstitucijos kylandi4 pareig4 ad hoc ialintiKonstitr.rcijai
prie3taraujandio teisinio reguliavimo spragas, siekdama apginti parei5kejq konstitucines teises ir
atsiZvelgdama iistatymq leidejo siiilom4 taikyti referendumo iniciatyvines grupes iregistravirno ir
piliediq para5q rinkimo teisini reglamentavim4, kaip analogij4 nagrinejamos bylos teisiniams
santykiams nusprendZia taikyti 2021 m. birZelio 17 d. Teises aktq registre iregistruoto Lietuvos
Respublikos referendumo konstitucinio lstatymo projekto 11 straipsnio 5 dalies ir 12 straipsnio 6
dalies nuostatas.

30. "faikant tokiq analogij4 Komisijos Sprendimas negali blti paliktas galioti, todel
parei5kejr+ skurdas tenkinamas, Komisijos 2021 m.liepos 1 d. sprendimas Nr. Sp-172 panaikinamas

ir Komisija lpareigojama per 5 darbo dienas iSduoti Piliediq referendumo iniciatyvinei grupei del
privalomojo referendumo del Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 ir 147 shaipsniq pakeitimo

istatymo piliediq para5q rinkimo lapus, Vyriausiosios rinkimq komisijos informacineje sistemoje
sukurti prieig4 prie elektronines formos piliediq para5q rinkimo lapo ir sudaryti galimybg jame

pasira3yti uZ 5i4 referendumo iniciatyv4. Kartu nustatytinas 6 menesiq terminas piliediq iniciatyvos
teisei paskelbti referendum4 igyvendinti.

31. 'leisejq kolegija taip pat paZymi,jog pagal Vyriausiosios rinkimq komisijos istatymo 3

straipsni V5'riausiosios rinkimq komisijos uZdaviniai, be kita ko, yra organizuoti ir vykdyti
referendumus; uZtikrinti, kad rinkimai ir referendumai ryktq remiantis Lietuvos Resputrlikos
Konstitucijoje ir istatymuose itvirtintais demokratiniq rinkimq principais. {gyvendindama Siuos

uZdavinius, Vyriausioji rinkimq komisija nustato rinkimq bei referendumo biuleteniq, kitq
rinkimuose bei referendume naudoj amq dokumentq, antspaudq pavyzdLius ir formas, biuleteniq ir
dokumentq pildymo par'yzdZius, jq antspaudavimo tvark4. Taigi Vyriausioji rinkimq komisija yra
kompetentinga sprgsti piliedir+ iniciatyvos paskelbti referendum4 igyvendinimo metu iSkylandius
techdnius klausimus, kaip antai - patvirtinti Rinkejq paraSq rinkimo lapo formq ir turini, nustatyti
tvarka, kuria piliediai tud teisg pasira5yti Vyriausiosios rinkimq komisijos informacineje sistermoje

elektroninio rySio priemonemis, uZtikrinti piliediq, elektroninio rySio priemonemis pasira5.andiq

elektronines formos piliediq para5q rinkimo lape, duomenq apsaug4 ir pan.
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniq bylq teisenos istatymo 88 straipsnio

2 punktu, 126 straipsnio I dalimi, teisdjq kolegija

nusprendZia:

PareiSkejq Piliediq referendumo iniciatyvinds grupes koordinatoriq Nendres Cemiauskien6s
i Zigmo Vai5vilos skund4 patenkinti.

Panaikinti Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimq komisijos 2021 m. liepos 1 d.

sprendim4 Nr. Sp-l72 ,,Del privalomojo referendumo del Lietuvos Respublikos Konstitucijor; 9 ir
147 straipsniq pakeitimo istatymo organizavimo ir vykdymo proced[ry".

lpareigoti Lietuvos Respublikos ryriausi4j4 rinkimq komisijq per penkias darbo dienas nuo

$io teismo sprendimo paskelbimo i5duoti Piliediq referendumo iniciatyvinei grupei del privalo.mojo

referendumo del Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 ir 147 straipsniq pakeitimo istatymo piliediq
paraSq rinkimo lapus ir Vyriausiosios rinkimq komisijos informacineje sistemoje sukurti prieigq prie

elektronin€s formos piliediq para5q rinkimo lapo bei sudaryti galimybg jame pasiraSyti uZ 5i4

referendumo iniciatyv4.
Nustatyti 6 menesiq termin4 piliediq iniciatyvos teisei paskelbti referendumE igyven,Cinti,

skaidiuojamq nuo piliediq para5q rinkimo lapq iSdavimo, iskaitant ir prieigos prie elektronines formos
piliediq para5q rinkimo lapo sukUrim4 Lietuvos Respublikos vyriausioj oj e rinkimq komisijoje,
dienos.

Sprendimas neskundZiamas.

Teisejai

Ridardas Pilidiauskas

Artinas Sutkevidius

/Z RamiinasGadliauskas


