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Klaipedos miesto savivaldybes tarybai 2012-08- t6 Nr. (5.1)-TR- 166

Kopija
Klaipedos miesto savivaldybes merui Vytautui Grubliauskui

TEIKIMAS
DEL KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBOS 2011.09.23 SPRENDIMO NR.

T2-301 PANAIKINIMO

Klaipedos miesto savivaldybes taryba 20lI-09-23 sprenrlimo Nr. T2-301 ,,Derl draudimo
nepilnamediams rDkyti Klaipedos miesto savivaldybes vie5ose 'vietose" (toliau - Sprendimas) I
punktu uZdraude nepilnamediams (iki 18 metq amZiaus) asmenims rUkyti Klaipedos miesto
savivaldybes vie5ose vietose. Taryba sprendimo teisetum4, be kita ko, grindlia Lietuvos
Respublikos tabako kontroles istatymo (toliau - Tabako kontroles istatymas) 19 straipsnio 3 dalimi,
nustatandia, jog ,,savivaldybiq tarybos turi teisg uZdrausti rfkyti vie5ose (parkuose, skveruose ir kt.)
ir kitose jq valdymo kompetencijai priklausandiose vietose".

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau - Teismas) 2012-08-09 nutartyje (adm.
byla Nr. At46-lgl7l20l2) (toliau - nutartis) pateike i5ai5kinim4 del tokio pobiidZio savivaldybiq
tarybq sprendimq neteisetumo.

Teismas nutartyje pabrelia,jog Tabako kontroles istatymrc 19 straipsnio 3 dalis negali blti
ai5kinama izoliuotai nuo kitq Sio straipsnio nuostatq (iemiau cituc,jama nutartis):

,,Tabako kontroles istatymo 19 straipsnis ,,Tabako gaminirl vartojimo ribojimas" nustato:
1. Lietuvos Respublikoje rukyi (vartoti tabako gaminius) draudZiama:
1) visose Svietimo, sveikatos prieZilros istaigose ir Siq istaigq teritorijose;
2) darbo vietose, esandiose uZdarose patalpose. fmondse, istaigose fu organizitcijose gali

b[ti irengtos specialios patalpos (vietos), kuriose leidLiama r[kyti. Rukymo patalpq (vietq)
irengimo ir eksploatavimo reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybe ar.jos igaliota
institucija;

3) bendrose gyvenamosiose, kitose bendro naudojimo patalpose, kuriose ner0kantieji gali
biiti priversti kvepuoti tabako dDmais uZter5tu oru;

4) visq ni5iq vie5ajame transporte, i5skyrus tolimojo susi.siekimo traukinius, kuriuose turi
bDti numatyti atskiri vagonai nerukantiesiems ir rDkantiesienes, taip pat orlaivius, kuriuose
numatyto s atskiro s vieto s neriikantiesiems ir riikantiesiems ;

5) restoranuose, kavindse, baruose, kitose vie5ojo maitinimo istaigose, klubuose,
diskotekose, interneto kavinese (interneto klubuose ir pan.), loSimo namuose (kazino), etutomatq ar
bingo salonuose, kitose laisvalaikio praleidimo istaigose, patalpose, kuriose vyksta sporto varZybos
ar kiti renginiai, ir kitose Zmondms aptarnauti skirtose patalpose, iSskyrus specialiai irengtus cigary
ir (ar) pypkiq klubus. Cigarq ir (ar) pypkiq klubq irengimo tvark4 nustato Lietuvos Fiespublikos
Vyriausybe ar jos igaliota institucija.

2. Neteko galios nuo 2007 m. sausio 1 d.
3. Savivaldybiq tarybos turi teisg uZdrausti rukyti vie5ose (parkuose, skveruose ir kt.) ir

kitose jq valdymo kompetencij ai priklausandiose vietose.
4. Juridinio asmens valdymo organai privalo uztikrinti, kad juridinio asmens clarbuotojai,

aptarnaujami ktientai ir lankytojai nebftq priversti kvepuoti tabtko dfmais uZter5tu oru, taip pat
kad matomose vietose bUtq iskabinti ispejamieji uZra5ai ar Zenklai apie draudim4 rukyti, irengtos
specialios rukymui skirtos patalpos (vietos) ir i5kabinti jas nurodarrtys uZra5ai ar Lenklai"
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I5 Sios istatymo nonnos turinio matyti, kad istatymq leidejas Tabako kontroles ;istatymo 19
straipsnio 1 dalyje nustate vietas (atitinkamos paskirties istaigas ir jq teritorijas; atitinkamos
paskirties patalpas; vie5qii transport4), kuriose uZdraude rfkyti (vartoti tabako gaminius). Kai
kuriose istatyme i5vardytose vietose, atsiZvelgiant i istaigq paskirti (pav., visose Svietimo, sveikatos
prieZi[ros lstaigose ir Siq istaigq teritorijose), istatymq leidejas 5i draudim4 nustate be jokiq iSlygq.
Kitais atvejais (TKI 19 str. I d. 2, 4, 5 p., 19 str. 4 d.) Si draudim4 nustatd su i5lyga, kad
atitinkamose vietose, kuriose draudLiama rdkyti (darbo,vie5ojo maitinimo, laisvalaikio praleidimo,
sporto ir kitose Zmondms aptarnauti skirtose istaigose bei kai kuriq n15iq vie5ajame transporte), gali
bti irengtos specialios patalpos (vietos), kuriose leidZiana r1[kyti, tokiu teisiniu reguliavimo
siekdamas uztikinti, kad nerfikantieji nebltq priversti kvepuoti tabako dlmais uZter5tu oru. Tabako
kontroles istatymo 19 straipsnio 3 dalyje nustatytu teisiniu reguliavimu istatymq leidr:jas suteike
savivaldybiq taryboms igaliojimus uZdrausti riikyti (vartoti tabako gaminius) tose vietose, kuriose
Sio draudimo nenustatd pats istatymq leidejas aptariamo straipsnio 1 dalyje, t.y. suteike igaliojimus
papildomai nustatyti vietas, kuriose draudLiatna rukyti, atsiZve,lgiant i kiekvienos silvivaldybes
(valstybes teritorinio administracinio vieneto) teritorijos ypatumus ir konkredios silvivaldybes
bendruomends interesus (vie5ose (parkuose, skveruose ir kt.) ir kitose savivaldybiq valdymo
kompetencijai priklausandiose vietose). [statymq leidejas, suteikdamas savivaldybiq taryboms teisg
uZdrausti rukyti atitinkamose vietose, nesuteike kompetencijos rrustatyti subjektus, kuriems tokie
draudimai yra taikomi".

Anotteismo, Tabako kontroles istatymu (TKI 14 str. 5 d. l) p. ir 6 d., 15 str.,5 p.,16 str., 17
str., 18 str. 2 d.) yra nustatyti tabako gaminiq asmenims iki 18 metq prieinamumo ribojimai
(draudimai patiems prekiauti; draudimai jiems parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti, taip pat
draudimas tabako gaminiq gamintojams ir imonems, kuriq pagrindine veikla yra prekyba tabako
gaminiais, remti reginius, skirtus asmenims iki 18 metq). Tokiu biidu darytina pagrista i5vada, jog
Taryba Sprendimo Nr.T2-301 I punktu suformulavo nauj4 elgesiio taisyklg (draudim4),, t.y. vir5ijo

istatymo leidejo jam suteikt4 kompetencij4. Pagal vie5ojoje teiseje itvirtint4 princip4, vie5ojo
administravimo subjektams, viskas, kas tiesiai neleista istatymo, yra tldrausta. Kadangi istatymq
leidejas Tabako kontroles istatymo 19 straipsnio 3 dalimi leido savivaldybiq taryboms nustatyti tik
vietas, kuriose uZdrausta rDkyti, Taryba, Sprendimo Nr.T2-301 I punktu uZdrausdama r[kfii
vie5ose vietose atitinkamai asmenq grupei, nors tokiq igaliojimq jai nesuteike istatynnq leidejas,
vir5ij o istatyrnu suteikt4 kompetencij 4.

[vertinus Sprendimo teisetum4, nustatyta, jog jis neatitinka ne tik Tabako kontroles

istatymo 19 straipsnio 3 dalies nuostatq, bet ir prie5tarauja Lietuos Respublikos vie5ojo
administravimo istatymo 3 straipsnio 4 punkte itvirtintam nepiktnaudliavimo valdLiit principui,
reglamentuojandiam, jog vieSojo administravimo subjektanns draudliarna atlillti vie5ojo
administravimo funkcijas neturint Sio istatymo nustatyta tvarka suteiktq vie5ojo administravimo

igaliojimq, todel turi bflti panaikintas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybiq admiinistracines prieZiDros istatymo 5

straipsnio I dalies I punktu, s i t I au:
1. Artimiausiame Savivaldybes tarybos posedyje (bet ne veliau kaip per vien4 menes!)

svarstyti Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 20ll-09-23 sprendimo Nr.T2-301 ,,D€:l draudimo
nepilnamediams r[kyti Klaipedos miesto savivaldybes vie5ose vietose" panaikinimo klarusim4.

2. Apie priimt4 sprendim4 prane5ti Vyriausybes atstovui per 10 dienq nuo sprendimo
priemimo dienos.

Atkreipiu Mero demesi i tai, kad pagal Lietuvos RespubliLkos savivaldybiq administracines
prieZitiros istatymo 4 straipsnio 9 dali, meras artimiausiame savivaldybes tarybos poseclyje su Siuo
teikimu privalo supaZindinti tarybos narius.
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