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Vilniaus apygardos administraciniam teismui

PRAŠYMAS
DĖL PRALEISTO TERMINO ATNAUJINIMO
(Administracinė byla Nr. eI-2420-484/2019)
2019 m. lapkričio 19 d.
Kaunas
1. Remdamasis teismo 2019-11-05 nutartimi pakartotinai teikiu prašymą dėl termino atnaujinimo.
2. Grupė asmenų Vilniaus apygardos teismui 2018-12-03 pateikė Grupės ieškinį. Kaip teisių
gynimo būdas kreipiantis į bendrosios kompetencijos teismą buvo pasirinktas konkretus
civilinių teisų gynimo būdas ir suformuluotas vienintelis prevencinis reikalavimas prašant
uždrausti Atsakovams atlikti veiksmus: „Natura 2000” teritorijose valstybiniuose miškuose
vykdyti pagrindinius (plynuosius ir atrankinius) miško kirtimus.
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3. Bendrosios kompetencijos teismui kilo abejonė dėl Bylos teismingumo, todėl byla buvo perduota
Specialiajai teisėjų kolegijai bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar
administraciniam teismui klausimams spręsti (toliau - Teismingumo kolegija).
4. Teismingumo kolegija 2019-02-13 nutartimi nusprendė, kad ginčas teismingas
administraciniam teismui. Identifikuodama ginčą Teismingumo kolegija nurodė, kad „šiuo
ieškiniu yra ginčijamas atsakovės atstovių veiksmų (neveikimo) teisėtumas ir atitiktis teisės
aktams, t.y. ginčijama, kad dėl atsakovės atstovių neteisėtų veiksmų (neveikimo) nebuvo nustatyta
ir įvertinta pagrindinių miško kirtimų poveikio reikšmė „Natura 2000” teritorijoms, nebuvo
gautos planuojamos ūkinės veiklos reikšmingumo šioms teritorijoms išvados, nebuvo atliktos
poveikio aplinkai vertinimo procedūros”. Teismingumo kolegija nurodė, kad tokio pobūdžio
procedūrų vykdymas bei atitinkamų aktų priėmimas laikytinas viešojo administravimo veikla,
todėl nagrinėjamo ginčo reikalavimai laikytini kylančiais iš administracinių teisinių santykių, o
ginčas laikytinas teismingu administraciniams teismams.
5. Teismingumo kolegijos 2019-02-13 nutartimi byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos
administraciniam teismui.
6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019-02-19 nutartimi nustatė trūkumus bylą
inicijuojančiam procesiniam dokumentui ir atitinkamai nustatė terminą šiems trūkumams
pašalinti.
7. Pareikštas pirminis prevencinis reikalavimas administracinėje teisenoje atitikmens neturi. Todėl
bylą perdavus administraciniam teismui turėjo būti pakeistas ir pasirinktas teisių gynimo būdas.
Naujai suformuluojant reikalavimus, kurie galėtų būti nagrinėjami administraciniame teisme,
turėjo būti suformuluoti reikalavimai, kuriais prašoma panaikinti administracinius aktus: atsakovo
LR Aplinkos ministerijos 2018-12-07 raštu Nr. (12-6)-D8-5758 (Priedas Nr. S-15)(gautas
2018-11-13) ir 2018-11-12 raštu Nr. (12-6)-D8(E)-1185 (Priedas Nr. I-3)(gautas 2018-12-10)
priimtus administracinius sprendimus.
8. Skundas teismui pateiktas per teismo nustatytą trūkumams šalinti terminą 2019-03-05.
9. Tačiau pateikus Grupės skundą administraciniam teismui, vieno mėnesio terminas šiems
administraciniams aktams apskųsti jau buvo praėjęs.
10.Termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis, todėl praleistas terminas atnaujintinas.
11.Kaip minėta, pagal pasirinktą teisių gynimo būdą bendrosios kompetencijos teismui buvo
pareikštas prevencinis reikalavimas. Toks reikalavimas neturi tiesioginio atitikmens
administracinėje teisenoje. Todėl pertvarkant buvusį ieškinį pagal administracinės teisenos
reikalavimus ir atsižvelgiant į ginčo esmę tapo būtina pareikšti naujus reikalavimus įtraukiant
atsakovo - LR Aplinkos ministerijos 2018-12-07 raštu Nr. (12-6)-D8-5758 (Priedas Nr. S-15) ir
2018-11-12 raštu Nr. (12-6)-D8(E)-1185 (Priedas Nr. I-3) - gautus atsakymus bei jais priimtus
administracinius sprendimus.
12.Naujų reikalavimų atsiradimas yra sąlygotas teisenos pasikeitimo, todėl kreipimasis su naujais
reikalavimais į administracinį teismą yra susijęs su teismo nustatyto termino trūkumams pašalinti
termino laikymusi.
13.Siekiant pareikšti grupės ieškinį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 4412
straipsnyje yra nustatyta privaloma išankstinio gin sprendimo ne teisme tvarka. Remiantis šia
tvarka Grupės atstovas privalėjo pateikti atitinkamą pretenziją-pranešimą apie Grupės ketinimą
kreiptis į teismą dėl Grupės ieškinio (skundo) bylos iškėlimo ir nustatyti ne trumpesn kaip
trisdešimt dien termin pretenzijoje nurodytiems reikalavimams vykdyti.
14.Kadangi buvo rengiamasi pareikšti Grupės ieškinį bendrosios kompetencijos teismui, todėl, kaip
numato CPK reikalavimai, „Pretenzija-pranešimas apie grupės ketinimą kreiptis į teismą dėl
grupės ieškinio bylos iškėlimo”(Priedas Nr. I-1) 2018-10-18 išsiųstas registruotomis siuntomis
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į

ų
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atsakovams. Šiuo procedūriniu dokumentu buvo pradėta speciali grupės ieškinio (skundo)
rengimo procedūra.
15.Nustatyta išankstinio gin sprendimo ne teisme tvarka suponuoja galimybę ginčą sureguliuoti
taikiai - tai yra pateiktus reikalavimus atsakovai turi galimybę geranoriškai patenkinti ir tik juos
patenkinti atsisakius (ar per nustatytą terminą į juos neatsakius) Grupė įgyja reikalavimo teisę, t.y.
teisę pareikšti Grupės ieškinį.
16.Tuo tarpu LR Aplinkos ministerija 2018-12-07 raštu Nr. (12-6)-D8-5758 (Priedas Nr. S-15) į
pareikštą pretenziją išsamiai neatsakė, o šį raštą iš dalies pagrindė savo ankstesniu 2018-11-12
raštu Nr. (12-6)-D8(E)-1185 (Priedas Nr. I-3) ir jame išsakytais motyvais - t.y. raštu, kuris negali
būti laikomas Grupės ieškinio procedūriniu dokumentu.
17.Grupės ieškinys teismui buvo pateiktas 2018-12-03, t.y. netgi anksčiau, negu į pareikštą
pretenziją atsakė LR Aplinkos ministerija skundžiamu 2018-12-07 raštu.
18.Taigi Grupė su ieškiniu kreipėsi į bendrosios kompetencijos teismą nustatyta tvarka ir tokiu būdu
aiškiai išreiškė valią dėl ginčo dalyko, kurį pakankamai tiksliai apibūdino Teismingumo kolegija,
ir kuris dėl pasirinkto kitokio teisių gynimo būdo bei procesinės specifikos negalėjo būti
suformuluotas anksčiau tokia redakcija, kokia yra suformuluotas dabar.
19.Grupės skunde išdėstyta ginčo esmė bei teisiniai šio ginčo pagrindai yra tapatūs buvusiam
Grupės ieškiniui. Tuo tarpu Bylos perdavimas Teismingumo kolegijai siekiant nustatyti
teismingumą patvirtina bylos procesinį nevienareikšmiškumą.
Dėl išdėstytų motyvų ir vadovaujantis ABTĮ 30 str. 1 dalimi p r a š o m e :
atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti dėl LR Aplinkos ministerijos 2018-12-07 raštu
Nr. (12-6)-D8-5758 ir 2018-11-12 raštu Nr. (12-6)-D8(E)-1185 priimtų skundžiamų
administracinių sprendimų.
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