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VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS
NUTARTIS

2Il2m.rugsejo 27 d.
Vilnius

Vilniaus apygardos administracinio teismo teiseja Margarita Stambrauskaite,
susipaZinusi su parei5kejo Gamtos apsaugos asociacijos ,,Baltijos vilkas" skundu del Lietuvos
Respublikos aplinko s ministerij os isakymo panaikinimo,

nustat0:

Parei5kejas Gamtos apsaugos asociacija ,,Baltijos vilkas" (toliau - ir pareiikijas),
gindamas vie54ii interes4, 2}l2m.liepos 13 d. i5siunte Vilniaus apygardos administracinio teiimui
skund6 kuriuo pra5e panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro (toliau - ir Aplinkos
ministras) 2012 m. birZelio 5 d. isakymq Nr. Dl-476 ,,Del vilkq sumedZiojimo per 2012-20f3 metq
medZiokles sezonqlimito patvirtintno" (toliau - ir {salEmas).

Parei5kejo Gamtos apsaugos asociacijos ,,Baltijos vilkas" skundas i5 esmes atitinka
Administraciniq bylq teisenos istatymo 23 ir24 straipsniq keliamus reikalavimus, todel priimtinas.

Parei5kejas taip pat pra5o teismo tailqrti ABTI 7l str. 2 d.3 p. numat5rt4 reikalavimo
uZtikrinimo priemong - laikinai sustabdyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 20iZ m. birZelio
5 d. isakymo Nr. Dl-476 ,,Del vilkq sumedZiojimo per 2012-2013 metq medZiokles sezonq limito
patvirtinimo", galioj im4.

ABTI 7l straipsnio I dalis numato, kad teismas arba teisejas proceso datyviq
motynrotu praSymu arba savo iniciatyva gali imtis priemoniq reikalavimui uZtikrinti. Reikalavimas
gali buti uZtikrinamas bet kwioje proceso stadijoje, jeigu, nesiemus uZtikrinimo priemoniq, teismo
sprendimo ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti negalimas.

Teismas, sprgsdamas del ABTI 7l straipsnio 2 dalyje nurodytq reikalavimo
uitilainimo priemoniq taikymo, turi nustat5rti, kad yra reali gresme, jog netaikiuj Siq reikalavimo
uZtikrinimo priemoniq teismo sprendimo ivykdymas pasunketq arba pasidarytq negalimas, t. y. kad
priemus sprendim4 panaikinti skundZiamq *tE (veiksmfl, iki jo priemimo buvusios-padeties
atkurimas pasunketq arba taptq negalimas (ABTI 92 str.).

SprendZiant butinybes taikyti reikalavimo uZtikrinimo priemong klausim4,
atsiZvelgtina i pra5omq uZtikrinti reikalavimq pobiidi, nurodom4 jq faktini pagrind4, gindijamu aktu
suteiktas teises, pareigas ir jq faktini rcalizavim4, ar reikalavimo uZtikrini-mo p.iemones taikymas
pagal nustatytas aplinkybes bfltq adekvatus siekiamam tikslui, nepaZeistq proporcingumo principo,
proceso Saliq interesq pusiausvyros ir vie5ojo intereso.

Btitinybg taikyti reikalavimo uZtikrinimo priemones parei5kejas grindZia aplinkybe,
kad skundZiamas fsakymas nenumato medZiokles limito rajonavimo. NesustabdZius skundZiamo
[sakymo galiojimo, busimo teismo sprendimo ivykdymas gali buti neimanomas. prasidejus vilkq
medZiokles sezonui, skundZiamo [salqrmo pagrindu medZiotojai galetq nerajonuojant *id2iokl.t
sumedZioti 50 vilkq visoje Lietuvos teritorijoje. Tokiu atveju tiketinas lokalus vittcq iSnAkinimas
teritorijose, kur jq yra nedaug ir jie nedaro Zalos fikininkams. Taip butq paZiisti Lietuvos
tarptautiniai isipareigojimai ir nacionaliniai teises aktai, nebesant galimybes Si4 situacij4 atkurti.
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[vertinus parei5kejo argumentus, darytina i5vada, kad skundZiamo sprendimo
laikinas nesustabdymas skundo patenkinimo atveju, gali iymiu apsgnkinti vie5ojo intereso
atklrim4. Net ir teismui panaikinus skundZiam4 Isakymq atstatyti buvusios situacijos, t.y. atkurti
vilkq populiacijos dydlio, nebttq imanoma. Del nurodytq motyvq, teismas daro iivad4, kad taip
b[tq paZeisti teisingumo ir proporcingumo principai.

Todel parei5kejo prg5ymas del reikalavimo uZtikrinimo priemones (gindijamo akto
galiojimo laikino sustabdymo) taikymo - tenkintinas (ABT[ 7r str. z d.3 p.).

Vadovaudamasi Administraciniq bylq teisenos istatymo 34 str., 37 str.,68 str., 7l str.,
149 str., teiseja,

nutaria:

Priimti parei5kej o Gamtos apsaugos asociacij os,,Baltijos vilkas" skundq.
Tenkinti parei5kejo Gamtos apsaugos asociacijos ,,Baltijos vilkas" praSym4 taikyti

reikalavimo uZtikrinimo priemong: laikinai sustabdyti 2012 m. birZelio 5 d. Lietuvos ftespublikos
aplinkos ministro isakymo Nr. D1-476 galiojim4 iki galutinio teismo procesinio sprendimo Sioje
administracineje byloje priemimo.

I5siqsti skundo koprje atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ir
ipareigoti ikt 2012-10-11 pateikti teismui 2 atsiliepimo i skund4 egz"mpliorius bei vis4 turim4
medLiagE, susijusi4 su gindijamo 2012 m. birZelio 5 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ;i"irt .;
isakymo Nr. D1-476 priemimu.

Nutarties nuoraS4 siqsti dalyvaujantiems byloje asmenims.
Nutartis dalyje del reikalavimo uZtikriniqto priemones taikymo, per 7 dienas nuo jos

nuoraio iteikimo dienos gali btrti skundZiama /tskiruoju skundu Lietuvos vynausiajam
adminisftaciniam teismui per Vilniaus apygardos

Teiseja Margarila Stambrauskaite
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