SAULIAUS DAMBRAUSKO
A D V O K ATO K O N TO RA

Grupės atstovas:
advokatas Saulius Dambrauskas,
a.k. 36207070908
Vytauto pr.95/Donelaičio g.1, LT-44239 Kaunas
el.paštas: sauliusdamb@gmail.com
Tel. (8-37)321646, 868618325.

Grupės advokatas:
advokatė Rūta Visocnik
Advokatės R.Visocnik kontora, Laisvės al. 2-4,
LT-44215 Kaunas
advokato padėjėjas Eimantas Dambrauskas
Vytauto pr.95/Donelaičio g.1, LT-44239 Kaunas
el.paštas: eimantas.sd@gmail.com
Tel. +370 68546397

Grupės nariai (Ieškovai):
pagal pridedamą Grupės narių sąrašą - 234 asmenys

Atsakovai:
Lietuvos Respublika,
atstovas LR Vyriausybė, į.k. 188604574
Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
LR Aplinkos ministerija, į.k. 188602370
A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius
VĮ Valstybinių miškų urėdija, į.k. 132340880
Savanorių pr. 176, LT-03154 Vilnius
(registruota: Pramonės pr. 11A, Kaunas)
el. paštas: info@vivmu.lt

Specialiajai teisėjų kolegijai
bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos
ar administraciniam teismui klausimams spręsti

ŠALIES NUOMONĖ DĖL BYLOS TEISMINGUMO
(Civilinė byla Nr. e2-1733-912/2019, T-13/2019)
2019 m. sausio 24 d.
Kaunas

&

dambrauskas

dambrauskas

Vytauto pr./ K.Donelaičio g. 1, LT- 44239 Kaunas; tel. +370(686)18325; +370(685)46 397

&1

1.Grupė asmenų Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė Grupės ieškinį.
2.Teismui kilo abejonė dėl Bylos teismingumo, todėl byla perduota Specialiajai teisėjų kolegijai
bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams
spręsti.
3.Ieškinys pateiktas todėl, kad šiuo metu valstybiniuose miškuose, kurie yra Europos ekologinio
tinklo „Natura 2000” teritorijose, vykdomi pagrindiniai (plynieji ir atrankiniai) miško kirtimai.
I
4.Vyriausybė 2011-07-11 nutarimu Nr. 885 patvirtino „Grupės ieškinio koncepciją” (Toliau Koncepcija). Koncepcijoje nurodyta, kad ją rengiant buvo naudotasi Vilniaus universiteto Teisės
fakulteto mokslininkų ir ekspertų – prof. habil. dr. Vytauto Nekrošiaus, prof. habil. dr. Valentino
Mikelėno, lekt. dr. Danguolės Bublienės, doc. dr. Rimanto Simaičio, lekt. Egidijaus Laužiko –
atliktu taikomuoju moksliniu tyrimu „Grupės ieškinio reguliavimo analizė ir pasiūlymai dėl šio
instituto tobulinimo“ ir šiame tyrime pateiktais pasiūlymais dėl teisinio reguliavimo koncepcijos,
Teisės instituto parengta grupės ieškinio instituto reglamentavimo Europos Sąjungos valstybėse
narėse apžvalga - taip parengta teisės doktrina.
5.Koncepcijos pagrindu buvo parengtos procesinės teisės normos sukuriant Grupės ieškinio
1
institutą (CPK XXIV skyrius), todėl Koncepcija laikytina priimtų CPK teisės normų teleologinio
teisės aiškinimo pagrindu.
6.Koncepcijos 15 punkte (Grupės ieškinio taikymo sritis) nurodyta, kad Lietuvoje nėra grupės
ieškinių patirties ir tradicijų, tikslinga nustatyti sritis, kuriose galimi grupės ieškiniai; tai būtų
sritys, kuriose dažniausiai susiduriama su žmogaus teisių pažeidimais, kuriose kylančių ginčų
viena iš šalių laikytina silpnesne šalimi, taip pat sritys, kuriose reiškiami reikalavimai valstybei
ar savivaldybei: vartotojų apsauga, aplinkosauga, teritorijų planavimo srityje padarytos žalos
atlyginimas, smulkiųjų akcininkų, darbuotojų, konkurencijos, dėl neteisėtų valstybės ar
savivaldybės veiksmų ar priimtų teisės aktų žalą patyrusių asmenų apsauga”.
7.Tokiu būdu reikalavimai valstybei, kylantys aplinkosaugos srityje, Grupės ieškinio instituto
pagalba yra doktriniškai pripažįstama specifine teisės gynimo forma, kuri turėtų būti sprendžiama
bendrosios kompetencijos teismuose, jeigu reikalavimų pobūdis nesąlygoja šios grupinio
reikalavimo formos pakeitimo į grupės skundą pagal administracinės teisenos taisykles.

II
8.Suinteresuota visuomenė turi reikalavimo teisę aplinkosaugos srityje - inter alia teisę reikalauti
užkirsti kelią teisę pažeidžiantiems veiksmams, uždraudžiant atlikti veiksmus, keliančius pagrįstą
grėsmę žalai aplinkai atsirasti. Vadovaujantis CK 1.138 str. 3 dalimi teismas gina civilines teises
užkirsdamas kelią teisę pažeidžiantiems veiksmams ar uždrausdamas atlikti veiksmus, keliančius
pagrįstą grėsmę žalai atsirasti (prevencinis ieškinys).
9.Pasirinktas Pareiškėjų, kaip Grupės, teisių gynimo būdas yra prevencinis reikalavimas. Toks
reikalavimas nėra galimas ir neturi atitikmens administracinėje teisenoje.
10.Tuo tarpu svarbus aspektas yra tai, kad susiklosčiusiuose teisiniuose santykiuose Valstybė
dalyvauja kaip bet kuris kitas ūkio subjektas, o savo veiksmais potencialiai daro žalą gamtai.
11.Vadovaujantis Miškų įstatymo 4 straipsnio 5 dalimi Vyriausybė ar jos įgaliota Aplinkos
ministerija įgyvendina valstybinių miškų savininko teises ir pareigas. Remiantis Miškų įstatymo 5
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str. 5 d. 1 p. miškų urėdija patikėjimo teise valdo, naudoja valstybinius miškus ir jais disponuoja
įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdo juose kompleksinę miškų ūkio veiklą. Pagal Miškų
įstatymo 5 str. 2 dalį Aplinkos ministerija Vyriausybės pavedimu įgyvendina miškų urėdijos
(urėdijų) savininko teises ir pareigas (8 p.).
12.Remiantis Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos įstatais (patvirtinti LR Aplinkos ministro
2018-01-08 įsakymu Nr. D1-7) (toliau - Įstatai) šis atsakovas yra ribotos atsakomybės juridinis
asmuo (Įstatų 1 p.), o pagal įmonės veiklos tikslus jis patikėjimo teise valdo, naudoja valstybinius
miškus ir jais disponuoja, taip pat vykdo ūkinę veiklą (Įstatų 7 p.). Pagal funkcijas Valstybinių
miškų urėdija vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą (Įstatų 8.1. p.), atrėžia ir įvertina biržes visų
rūšių miško kirtimams, vykdo arba organizuoja pagrindinių, miško ugdymo, sanitarinių ir kitų
miško kirtimų vykdymą, ruošia žaliavinę (apvaliąją) medieną (Įstatų 8.4 p.), didmeninėje ir
mažmeninėje prekyboje parduoda žaliavinę (apvaliąją) medieną, miško kirtimo liekanas ir
nenukirstą mišką, taip pat parduoda kitą Įmonės produkciją (Įstatų 8.11 p.).
13.Byloje keliamas ginčas išskirtinai dėl civilinių teisių ir pareigų gynimo. Valstybinių miškų
eksploatavimas yra komercinė veikla, kurioje Atsakovai dalyvauja kaip civilinių teisinių santykių
dalyviai, o jų veiksmai yra civilinių teisių ir pareigų atsiradimo pagrindas.
14.Atsakovo vykdoma ūkinė veikla - pagrindiniai (plynieji ir atrankiniai) kirtimai „Natura 2000”
teritorijose - daro didžiulę žalą aplinkai, todėl šios veiklos teisinės prielaidos yra bendrosios
kompetencijos teismo ginčo dalykas.
15.Grupės ieškiniu siekiama prevencinio reikalavimo tikslų, t.y. uždrausti pagrindinius (plynuosius
ir atrankinius) miško kirtimus valstybiniuose miškuose „Natura 2000” teritorijose. Todėl ginčas
dėl galimai daromos žalos gamtai bei jos užkardymo nėra administracinis. Toks ginčas atitinka
pasirinktą civilinių teisių gynimo būdą (CK 1.138 str. 3 d.) ir todėl bylos teismingumas priklauso
bendrosios kompetencijos teismui.
16. Pareikštu grupės ieškiniu nėra skundžiamas joks administracinis aktas ar veiksmas ir nėra
reikalaujama atlikti kokius nors administracinius veiksmus. Atsiradusiame teisiniame santykyje
pasirinktas civilinių teisių gynimo būdas - prevencinis ieškinys. Jeigu analogišką ūkinę veiklą
vykdytų privatus ūkio subjektas, tai tapatus prevencinis reikalavimas tokiam ūkio subjektui tais
pačiais teisiniais pagrindais nekeltų abejonės dėl vyraujančio būtent civilinio, o ne
administracinio teisinio santykio pobūdžio bei bylos teismingumo.
Dėl išdėstytų motyvų manytina, kad Grupės ieškinys, kaip specifinis teisių gynimo
būdas, kuriuo reiškiamas būtent civilinio pobūdžio reikalavimas - prevencinis ieškinys, - ir šis
reikalavimas reiškiamas Valstybei kaip ūkio subjektui dėl daromos žalos aplinkosaugos srityje
- yra nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme, kaip Grupės ieškinys.
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