Kaip atstatyti antikonstituciškai
paneigtą žemės ir/ar miško savininko
prigimtinę teisę medžioti:
konstitucinio balanso paieška
Algimantas Šindeikis, miško ir žemės savininkas,
medžiotojas

Prigimtinė savininko teisė medžioti
Kaip išsivaduoti nuo postsovietinio-sovietinio
medžioklės įstatymo?

Ar galima pataisyti Socializmą, komunizmą,
Totalitarizmą?
Ar galima pataisyti Lietuvos medžioklės
įstatymą?

Kas yra žmogaus prigimtinės teisės?
Su jomis gimstama, joks monarchas, valstybė jų
nesuteikė, reiškia negali ir atimti, bet gali riboti.
Tiek kiek leidžia konstitucija.
Prigimtinės teisės yra universali sąvoka. Žmogus
turi tokias pačias prigimtines teises – JAV,
Japonijoje, Lietuvoje. Svarbu ar jos tinkamai
įgyvendintos ordinarinėje teisėje.

Prigimtinės žmogaus teisės
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje tiesiogiai
įtvirtinus žmogaus teisiu ir laisviu prigimtinę
esmę, bet koks žmogaus teisių ir laisvių
aiškinimas galimas tik pripažistant ju prigimtinį
pobūdį, t. y. prigimtinės teisės tapo pozityviosios
teisės dalimi. Tai yra konstitucinis pagrindas
žmogaus teises ir laisves traktuoti kaip pirminį ir
svarbiausia pradą, teisinių vertybių skalėje
užimanti aukščiausią vietą.

Prigimtinės žmogaus teisės
Toks pagrindinių žmogaus teisių prigimties
pripažinimas turi reikšmės ir Konstitucijos normų
bei principų interpretavimui. Konstitucija negali buti
taip interpretuojama, kad jos pagrindu butu
paneigtos prigimtinės žmogaus teisės ir laisvės. Tai
yra principinė nuostata. Žinoma, tai nereiškia, kad,
siekiant laiduoti visa konstitucinių vertybių sistemą,
Konstitucijoje negali būti nustatytos šiu prigimtinių
teisių ribos. Tačiau, šiaip ar taip, ribų nustatymų
negalima paneigti pagrindiniu teisių ir laisvių esmės.

LR KT jurisprudencija
Konstitucinio Teismo 2002 m. kovo 14 d. nutarimas:
„Pagal Konstitucija riboti žmogaus teises ir laisves galima,
jeigu yra laikomasi šiu salygu:
1. Tai daroma istatymu;
2. Ribojimai yra butini demokratinėje visuomenėje
siekiant apsaugoti kitu asmenu teises bei laisves ir
Konstitucijoje itvirtintas vertybes, taip pat
konstituciškai svarbius tikslus;
3. Ribojimais nėra paneigiama teisiu ir laisviu prigimtis
bei jų esmė; laikomasi konstitucinio proporcingumo
principo.

Prigimtinė teisė medžioti
Vokietijos federacinis medžioklės įstatymas

§ 3 Medžioklės teisės savininkai; Medžioklės
teisės realizavimas
(1) Medžioklės teisė priklauso žemės savininkui.
Ji neatsiejama nuo žemės nuosavybės. Ji negali
būti įrodyta kaip atskira daiktinė teisė.

Prigimtinė teisė medžioti
Vokietijos federacinis medžioklės įstatymas

§ 3 Medžioklės teisės savininkai; Medžioklės teisės
realizavimas
(2) Žemės plotuose, kurie neturi savininkų,
medžioklės teisė priklauso federacinėms
žemėms.
(3) Medžioklės teisė gali būti realizuojama tik
medžioklės plotų vienetuose pagal § 4
sąlygas.

Bundesjagdgesetz
• § 3 Inhaber des Jagdrechts, Ausübung des Jagdrechts
• (1) Das Jagdrecht steht dem Eigentümer auf seinem
Grund und Boden zu. Es ist untrennbar mit dem
Eigentum am Grund und Boden verbunden. Als
selbständiges dingliches Recht kann es nicht begründet
werden.
• (2) Auf Flächen, an denen kein Eigentum begründet ist,
steht das Jagdrecht den Ländern zu.
• (3) Das Jagdrecht darf nur in Jagdbezirken nach
Maßgabe der §§ 4ff. ausgeübt werden.

Lietuvos medžioklės įstatymas
Kokia pozicija Medžioklės įstatymo atžvilgiu
turėti užimti miško ir/ar žemės savininkai?

Reikalauti atstatyti antikonstituciškai paneigtą
teisę į nuosavybę, nuo kurios negali būti atskirta
teisė medžioti?

Vokietijos medžioklės įstatymas
§ 9 Medžioklės kooperatyvas
(1) Savininkai žemės plotų, kurie priklauso
kolektyviniam medžioklės plotų vienetui,
įkuria medžioklės kooperatyvą. Žemės plotų
savininkai, kurių žemėje medžioti yra
draudžiama, medžioklės kooperatyvui
nepriklauso.

Vokietijos medžioklės įstatymas
§ 10 Medžioklės plotų naudojimas
(1) Medžioklės kooperatyvas naudoja medžioklės
plotus kaip nuomą.
Medžioklės kooperatyvas išnuomavimą gali
apriboti, numatydamas šią galimybę tik bendrovės
nariams.
(2) Medžioklės kooperatyvas gali savo sąnaudomis
pats vykdyti medžioklę, samdydamas medžiotojus.
Atsakingai institucijai pritarus, medžioklės
kooperatyvas savo plotuose gali iš viso nemedžioti.

Postsovietinis-sovietinis Lietuvos
medžioklės įstatymas
Kokias argumentais remiasi visa argumentaciją
už sovietinį medžioklės įstatymą – žemės
savininkai – buožės – iššaudys visus žvėris?
• LR KT jurisprudencija: „Pasirinkdama
medžioklės planavimo ir organizavimo modelį
ir jį įtvirtindama teisės aktuose valstybė turi
• plačią diskreciją“ ????

Prigimtinė teisė medžioti
Paradoksas:
Žvėrys gimsta, maitinasi ir ganosi savininko
nuosavybėje, bet teisė medžioti savininkui
atimta.

LR Medžioklės įstatymas
• 13 straipsnis. Žemės sklypų savininkų teisės, susijusios
su medžioklės plotų vienetų sudarymu ir medžiojamųjų
gyvūnų išteklių naudojimu juose

• 1. Privačios žemės sklypo savininkas, turintis
medžiotojo bilietą, turi teisę, susitaręs su medžioklės
plotų naudotojais, šio Įstatymo ir Medžioklės Lietuvos
Respublikos teritorijoje taisyklių nustatyta tvarka kartu
su medžioklės plotų naudotojais medžioti visuose
medžioklės plotų vienetuose, į kuriuos patenka jam
nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas.

LR Medžioklės įstatymas
• Kas jei nepavyksta susitarti?
• Kas su kuo turi tartis – ar savininkas su
medžiotojais, ar medžiotojais su savininkais?
• Ar gali padėti problemą išspręsti LAT
precedentas?

LR KT jurisprudencija
Teismas konstatavo, kad įstatymu leidėjas, reguliuodamas medžioklės
ir su ja susijusius santykius, negali nustatyti tokio teisinio reguliavimo,
kad privačios žemės sklypuose, esančiuose medžioklės plotuose, butu
leidžiama medžioti be šių žemės sklypų savininkų sutikimo, ir kad šiuo
atžvilgiu savininkas negali buti varžomas kokiais nors teiss aktuose
nustatomais pagrindais, kuriu nesant butu galima nepaisyti jo valios,
kad jam nuosavybs teise priklausancioje žemėje, miške, vandens
telkinyje nebutu medžiojama. Jeigu asmeniui privačia nuosavybės teise
priklausanti žemės sklypą ketinama naudoti medžiojimui, šio sklypo
savininkui apie tai turi buti pranešta tinkamu budu – tiesiogiai, ir turi
buti nustatytas protingas, taigi pakankamas, terminas, per kuri
savininkas turtu realia galimybe laisvai išreikšti valia dėl to, ar tame
sklype gali, ar negali buti medžiojama, taip pat kokiomis salygomis jis
sutinka, kad tame sklype butu medžiojama.

LAT jurisprudencija
Civilinė byla Nr. 3K-3-143/2011
Privačios 1,26 ha žemės sklypo savininkas ieškovas
teigia, kad jo sklypas patenka į vieną iš keturių
atsakovo naudojamų medžioklės plotų, iš kurių
sudarytas medžioklės plotų vienetas; atsakovas
riboja ieškovo teisę medžioti daugiau, negu tai
nustatyta Medžioklės įstatymo (Žin., 2002, Nr. 652634; toliau – ir Įstatymas) 13 straipsnio 1 dalyje;
ieškovas laiko, kad šioje Įstatymo normoje įtvirtinta
ieškovo teisė apima teisę medžioti visame atsakovo
11 412,23 ha medžioklės plotų vienete, nesaistoma
privačios žemės sklypo dydžio, įgyvendinama –
taikant tik Įstatymo nustatytas sąlygas.

LAT jurisprudencija
Civilinė byla Nr. 3K-3-143/2011
• Ieškovas prašė įpareigoti atsakovą leisti jam medžioti atsakovo
medžioklės plotų vienete, kas mėnesį išduoti jam medžioklės metu
galiojantį medžioklės lapą, suteikiantį teisę medžioti vieną mėnesį
atsakovo medžioklės plotų vienete, ieškovą įpareigojant grąžinti
atsakovui išduotus medžioklės lapus ne vėliau kaip per penkias
dienas nuo medžioklės lapo galiojimo termino pabaigos; kartu su
medžioklės lapu kas mėnesį išduoti ieškovui licenciją
medžiojamiesiems gyvūnams medžioti atsakovo medžioklės plotų
vienete – iš atsakovo turimų daugiau kaip po vieną vienos rūšies
gyvūnų sumedžiojimui licencijų, įpareigojant ieškovą grąžinti
licenciją ne vėliau kaip per penkias dienas nuo jos panaudojimo
arba (ir) ne vėliau kaip per penkias dienas nuo licencijos galiojimo
termino pabaigos; atsakovui priėmus sprendimą organizuoti
medžiokles su varovais

LAT jurisprudencija
Civilinė byla Nr. 3K-3-143/2011
• Panevėžio miesto apylinkės teismas 2010 m. balandžio 22 d.
sprendimu ieškinį tenkino iš dalies; atmetė ieškinio reikalavimą
įpareigoti atsakovą išduoti ieškovui medžioklės metu galiojantį
medžioklės lapą ir licenciją, dėl kitų reikalavimų išsprendė taip:
įpareigojo atsakovą sudaryti sąlygas ieškovui Medžioklės įstatymo ir
Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių nustatyta
tvarka kartu su medžiotojų būrelio „Vilnius“ nariais medžioti visame
medžiotojų būrelio „Vilnius“ valdomame medžioklės plotų vienete, į
kurį patenka ieškovui nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas,
tačiau ne dažniau kaip kas trečioje ir nerečiau kaip vieną kartą per
mėnesį medžiotojų būrelio „Vilnius“ organizuojamoje bet kurios
rūšies medžioklėje, šalims paliekant teisę susitarti tik dėl dažnesnio
ieškovo dalyvavimo atsakovo organizuojamose medžioklėse.

LAT jurisprudencija
Civilinė byla Nr. 3K-3-143/2011
• Apeliacinės instancijos teismas sprendė, kad
ieškovas turi teisę medžioti kartu su atsakovu
tik 1,26 ha sklype, nes šis patenka tik į vieną iš
keturių atsakovo naudojamų medžioklės
plotų, sudarančių medžioklės plotų vienetą;
kadangi taip atsakovas nurodė ir ieškovui, tai,
kolegijos vertinimu, nėra pagrindo pripažinti,
kad varžomos ieškovo teisės.

LAT jurisprudencija
Civilinė byla Nr. 3K-3-143/2011
• Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų
skyriaus teisėjų kolegija nurodė, kad ieškovas
nėra medžiotojų būrelio „Vilnius“ narys,
nemoka mokesčių, neatlieka kitų pareigų
būreliui, todėl neturi teisės medžioti visame
medžiotojų būrelio medžioklės plotų vienete

LAT jurisprudencija
Civilinė byla Nr. 3K-3-143/2011
• Kasacinis Teismas: Teismų nepagrįstą išvadą lėmė taip
pat netinkamas Medžioklės įstatymo 13 straipsnio 1
dalyje žodžio „kartu“ interpretavimas ir aiškinimas tik
lingvistiniu aspektu, nepagrįstai siaurai. Kasatoriaus
vertinimu, įstatymo normoje žodis „kartu“ nereiškia
fizinio buvimo vienoje medžioklėje keliems
medžiotojams, bet suprantamas kaip bendras
medžiojimas medžioklės plotų vienete, laikantis
nustatytų reikalavimų. Dėl to įstatymo normoje
pavartotas žodis „kartu“ reiškia ir atskiro medžiotojo
medžiojimą viename medžioklės plotų vienete.

LAT jurisprudencija
Civilinė byla Nr. 3K-3-143/2011
• Kasatorius siekia realaus teisės medžioti
įgyvendinimo, nes jis yra medžiotojas
selekcininkas, turi teisę medžioti vienas, jam
būtinas medžioklės lapas, o licencijuojamų
gyvūnų medžioklei – licencija. Pagal
Medžioklės įstatymo ir poįstatyminių teisės
aktų prasmę medžioklė „kartu“
įgyvendinama, išduodant medžioklės lapą ir
licenciją atskiram medžiotojui ar jų grupei.

LAT jurisprudencija
Civilinė byla Nr. 3K-3-143/2011
• Kasatorius siekia pranašumo prieš kitus
medžiotojų būrelio narius ir kitus savininkus,
turinčius žemės ginčo medžioklės plotų
vienete, tačiau jis nesirūpina medžioklės
išteklių gausinimu, priežiūra, siekia vienas,
gavęs medžioklės lapą ir licenciją, kurie
griežtai limituojami ir išduodami tik
medžiotojų būrelio vadovui, medžioti visame
medžioklės plotų vienete

LAT jurisprudencija
Civilinė byla Nr. 3K-3-143/2011
• Konstitucijos valstybei kyla priedermė
reguliuojant medžioklės ir su ja susijusius
santykius išlaikyti teisingą pusiausvyrą tarp
visuomenės ir asmens interesų, užtikrinti
viešąjį interesą ir išvengti nepagrįsto asmens
teisių ribojimo

LAT jurisprudencija
Civilinė byla Nr. 3K-3-143/2011
• Teisė medžioti yra įgytoji teisė

LAT jurisprudencija
Civilinė byla Nr. 3K-3-143/2011
• Medžioklės įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad privačios
žemės sklypo savininkas, turintis medžiotojo bilietą, turi teisę,
susitaręs su medžioklės plotų naudotojais, šio Įstatymo ir
Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių nustatyta
tvarka kartu su medžioklės plotų naudotojais medžioti visuose
medžioklės plotų vienetuose, į kuriuos patenka jam nuosavybės
teise priklausantis žemės sklypas. Tai reiškia, kad pagal Medžioklės
įstatymo 13 straipsnio 1 dalį asmuo, turintis medžiotojo bilietą ir
nuosavybės teise valdantis žemės sklypą, kuris patenka į medžioklės
plotų vienetą, turi teisę medžioti kartu su šio medžioklės plotų
vieneto naudotojais. Šioje įstatymo normoje nekonkretizuojama ir
neapibūdinama asocijuoto medžiotojo (laisvo šaulio) teisių turinio
ir apimties, bet reglamentuojama, kad teisės medžioti turinys ir
apimtis nustatomi žemės savininko (medžiotojo) ir medžioklės
plotų vieneto naudotojo (medžiotojų klubo, būrelio) susitarimu.

LAT jurisprudencija
Civilinė byla Nr. 3K-3-143/2011
Jį, kaip ir kiekvieną kitą sutartį, sudarančios šalys yra
laisvos ir dispozityvios pasirinkti, apsispręsti ir
susitarti dėl jos sąlygų (CK 6.156 straipsnis);
sutartys laikomos valiniais aktais, nes jų pagrindas
yra šalių suderinta valia. Taigi įstatymo nustatytos
dvi būtinos sąlygos, suteikiančios asmeniui teisę
medžioti medžioklės plotų vienete, tačiau
neapibrėžta šios teisės įgyvendinimo apimties,
nurodyta, jog ji įgyvendinama pagal medžioklės
plotų vienetų naudotojų ir asmenų, turinčių teisę į
medžioklę šiame plote, susitarimą.

LAT jurisprudencija
Civilinė byla Nr. 3K-3-143/2011
• palaikydami medžioklės tradicijas, konkrečias
vertybes ir idealus, tarpusavio supratimu ir
gera valia sprendžia ir susitaria dėl Medžioklės
įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nustatytos
teisės įgyvendinimo apimties ir sąlygų. Minėta,
šalys laisvos susitarti dėl teisių ir pareigų,
medžioklės sąlygų, kiek tai neprieštarauja
imperatyviesiems įstatymų nurodymams.

LAT jurisprudencija
Civilinė byla Nr. 3K-3-143/2011
• LAT : gali būti pripažįstamos reikšmingomis tokios aplinkybės, kaip
medžiotojo nuosavybės teise valdomo žemės sklypo dydis (palyginus su
medžioklės plotų vienetu), medžiotojo pasiūlymai ir galimybės prisiimti
tam tikras pareigas medžioklės plotų vieneto naudotojui tam, kad galėtų
atlikti medžioklės plotų vieneto priežiūrą (tvarkymą) ar kitus veiksmus.
Visos šios sąlygos suponuoja, kad atskiras medžiotojas negali įgyvendinti
tų funkcijų ar atlikti įsipareigojimų, kurie yra privalomi ir lengviau
pasiekiami į medžiotojų būrelį susijungusiems asmenims; kartu tai
nereiškia, kad kasatoriaus interesai tokiu atveju subordinuojami grupės
interesams. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo
vertinimu, kad priimtas sprendimas užtikrina šalių interesų pusiausvyrą,
ir kartu pažymi, jog šis sprendimas garantuoja pakankamai teisingą ir
tinkamą kasatoriaus teisių įgyvendinimą, nesuponuoja prielaidų
atsakovui piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi. Be to, teismo
sprendimas nekliudo šalims sutarti dėl kitokių sąlygų, t. y. dėl dažnesnio
kasatoriaus dalyvavimo atsakovo organizuojamose medžioklėse.

LAT jurisprudencija
Civilinė byla Nr. 3K-3-143/2011
• Teisėjų kolegija atmeta kasatoriaus argumentus dėl jo teisės
medžioti vienam ir gauti iš medžioklės plotų vieneto
naudotojų atskiras licencijas. Pagal nustatytą teisinį
reguliavimą (aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 12 d.
įsakymu Nr. 444 patvirtinta Licencijų medžiojamiesiems
gyvūnams sumedžioti išdavimo tvarka, 2000 m. birželio 27
d. įsakymu Nr. 258 patvirtintos Medžioklės Lietuvos
Respublikos teritorijoje taisyklės) medžioklės plotų vieneto
naudotojas (medžiotojų būrelis, klubas) yra atsakingas už
jame esančių medžiojamų gyvūnų apsaugą, populiaciją;
naudotojui išduodami medžioklės lapai; jiems taip pat
paskirstomos licencijos medžioti laukinius gyvūnus, kurių
medžiojimo kiekis ribojamas. Medžiotojų būrelio narių
teisės ir pareigos įtvirtintos įstatuose.

LAT jurisprudencija
Civilinė byla Nr. 3K-3-143/2011
• Tai reiškia, kad medžioklės plotų vieneto naudotojo
teisės ir atsakomybė yra griežtai reglamentuoti; tuo
tarpu žemės sklypo savininkas, kuris nėra medžiotojų
būrelio narys, ir nesutaria su būreliu kitaip, negali,
vykdant medžioklę, turėti tiek pat ar daugiau teisių,
nei medžiotojų būrelio narys. Dėl to jis gali būti ir į
medžioklės lapą įrašomas tik kartu su medžioklės
plotų vieneto naudotoju. Taip užtikrinama medžioklės
kontrolė, atsakomybė už medžioklės padarinius, taip
pat informacijos apie medžioklės vietą ir laiką
perdavimas. Dėl to pirmosios instancijos teismas
pagrįstai netenkino ieškinio reikalavimo išduoti
kasatoriui atskirus medžioklės lapus ir licencijas.

