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LR Ūkio ministerijai                                                                                                                      2018 m. sausio 3 d. 

Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius 

 

Kopija:  

LR Vyriausybės kanceliarijai  
Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius  
 

 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJOS IŠVADŲ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TABAKO, TABAKO 

GAMINIŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ GAMINIŲ KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. I-1143 PAPILDYMO 111 STRAIPSNIU 

IR 2, 11, 12, 14, 25 IR 26 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-1034 

 

Asociacija „Investors‘ Forum“ susipažino su Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos pateiktomis 

išvadomis dėl Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 

Nr. I-1143 papildymo 111 straipsniu ir 2, 11, 12, 14, 25 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. 

XIIIP-1034, ir teikia savo pastabas ir vertinimus dėl pateiktų išvadų.  

 

1.  Išvadose nurodoma, kad įgyvendinus įstatymo projekte Nr.XIIIP-1034 siūlomą tabako gaminių 

pasitelkiant trečiuosius asmenis modelį, būtų iškreipta licencijavimo esmė, sudarytos palankesnės sąlygos 

realizuoti kontrabandinius ir nelegaliai įsigytus gaminius. Toks vertinimas, mūsų manymu, yra nepagrįstas. 

Pirmiausia, atsižvelgiant į ypatingą valstybinį prekybos tabako gaminiais reglamentavimą, 

nemažinant tokios veiklos kontrolės griežtumo ir aukštų atsakomybės reikalavimų, projektu Nr.XIIIP-1034 
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siūlomas modelis numato reikalavimą, kad ne bet kokie tretieji asmenys galės būti pasitelkiami, bet tik 

tokie, kurie atitiks įstatymo reikalavimus, keliamus juridiniams asmenims, pageidaujantiems verstis 

mažmenine prekyba tabako gaminiais.  

Antra, pagal siūlomą modelį toks tretysis asmuo kartu su licencijos turėtoju būtų nurodytas 

pačioje licencijos turėtojo licencijoje. Šis mechanizmas leis tabako sektorių kontroliuojančioms 

institucijoms turėti visą informaciją apie trečiuosius asmenis, juos kontroliuoti bei, atitinkamai, nustatyti 

pažeidimus, jei tokių būtų. 

Užtikrinant aukštus atsakomybės standartus numatoma, kad už trečiojo asmens padarytus 

pažeidimus yra atsakingas būtent licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais turėtojas, kuris 

tretįjį asmenį pasitelkia savo rizika ir atsakomybe.  

Manome, kad rizika, kad įgyvendinus modelį būtų sudarytos palankesnės sąlygos realizuoti 

kontrabandinius ar nelegaliai įsigytus gaminius, neatsirastų. Jokie kiti reikalavimai nėra keičiami / 

švelninami, pvz., Įstatymo 14 str. 3 d. 1 -3 p. įtvirtinti draudimai parduoti, laikyti, gabenti tabako gaminius 

be įsigijimą ar gabenimą patvirtinančių dokumentų, falsifikuotus, kontrabandinius tabako gaminius, ar 8 

p. numatytas draudimas prekiauti tabako gaminiais neturint tabako gaminių pardavimo ir  (ar) laikymo 

vietoje ar jų gabenimo metu juridinę galią turinčių privalomų tų galinių įsigijimą ar gabenimą patvirtinančių 

dokumentų egzemplioriaus. Svarbu ir tai, kad pagal siūlomą modelį visais atvejais visos prekės – tabako 

gaminiai – yra ir lieka licencijos turėtojo nuosavybe, būtent jis laikomas asmeniu, parduodančiu tabako 

gaminius. Todėl kaip ir anksčiau, taip ir pagal siūlomą modelį licencijos turėtojui išlieka pareigą užtikrinti, 

kad jo pardavimo vietose būtų griežtai laikomasi prekybos tabako gaminiais reikalavimų, nebūtų laikoma, 

parduodama nelegaliai įsigytų, kontrabandinių  ir pan. gaminių, o jei nustatomi pažeidimai – baudžiamas 

teisės aktuose nustatyta tvarka (neatsižvelgiant į tai, ar atskiras užduotis atlieka licencijos turėtojo 

darbuotojai, ar pagal siūlomą modelį pasitelkti tretieji asmenys). 

2. Manytume, jog licencijos paskirtis ir tikslas nebūtų paneigiami, nes licencijuojamą veiklą ir toliau 

vykdytų ir už ją atsakingu būtų būtent licencijos turėtojas. Trečiasis asmuo, teikdamas prekybos vietos(-ų) 

eksploatavimo ir (ar) administravimo paslaugas pagal sutartį, sudarytą su licencijos turėtoju, be atskiros 

mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijos atitinkamoje prekybos vietoje atliktų su prekybos vietos 

valdymu ir eksploatavimu susijusius veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant, prekių priėmimo, apskaitos ir 

sandėliavimo, prekių išdavimo pirkėjui licencijos turėtojo vardu, įplaukų priėmimo ir apskaitymo veiksmus, 

ir kt., licencijos turėtojo vardu. Visais atvejais visos prekės – tabako gaminiai – yra ir lieka licencijos turėtojo 

nuosavybe, būtent jis laikomas asmeniu, parduodančiu tabako gaminius.  

Pažymėtina, kad visais atvejais tretysis asmuo privalo atitikti reikalavimus, kurie yra keliami 

licencijos turėtojui, taip pat - toks tretysis asmuo privalomai yra įrašomas į licencijos turėtojo licenciją ir 

paslaugas gali teikti tik toje prekybos vietoje, į kurios licenciją jis yra įrašytas. Tokiu būdu išlaikoma 

licencijavimo esmė ir kontrolė.  
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3. Išvadose keliama abejonė, kad įstatymo projekte Nr. XIIIP-1034 numatytas atsakomybės 

paskirstymas, kai licencijos turėtojas atsako už trečiojo asmens padarytus licencijuojamos veiklos 

pažeidimus, prieštarauja bendriesiems teisės principams. Manytume, kad toks vertinimas neturi pagrindo.  

Pirmiausia, pagal siūlomą teisinį reguliavimą už nustatytus teisės pažeidimus būtų baudžiamas tik 

vienas ūkio subjektas ir tik vieną kartą – t.y. licencijos turėtojas. Įstatymo projekte nėra numatoma, kad 

už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimą atsakytų ir tretysis asmuo kaip juridinis asmuo. Įstatymo 

projekte (6 straipsnis) nurodyta, kad „už šio Įstatymo pažeidimus, padarytus trečiojo asmens, nurodyto 

mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijoje, atsako juridinis asmuo arba užsienio filialas, kurių 

prašymu trečiasis asmuo buvo įrašytas į mažmeninės prekybos tabako gaminiais licenciją“. Tokiu būdu 

aiškiai atskiriama, kuriam iš subjektų yra taikoma atsakomybė ir iš esmės būtų išvengiama sankcijos 

dubliavimo.  

Iš kitos pusės, teisės doktrinos požiūriu „dvigubu nubaudimu“ nebūtų laikomi atvejai, kai už tą 

pačią veiką baudžiami skirtingi subjektai, jei kiekvieno jų veiksmuose yra savarankiška atitinkamo 

pažeidimo sudėtis ( „dvigubu nubaudimu“ laikoma situacija, kai už tą pačią veiką antrą kartą baudžiamas 

tas pats subjektas). Pavyzdžiui, nėra laikoma dvigubu nubaudimu atvejai, kai už tabako prekybos 

pažeidimus, pvz., gaminių pardavimą nepilnamečiui, administracinė atsakomybė yra taikoma fiziniam 

asmeniui (prekybos vietos pardavėjai) pagal ANK 170 str., ir tuo pačiu už tą patį pardavimą atsakomybė 

pritaikoma ir atitinkamos prekybos vietos valdytojui – juridiniam asmeniui. Šiuo metu galiojančio įstatymo 

redakcijos 25 str.  2 d. nustatyta, kad „fiziniai asmenys už šio Įstatymo pažeidimus atsako Lietuvos 

Respublikos administracinių nusižengimų kodekse (toliau – Administracinių nusižengimų kodeksas) ir 

Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (toliau – Baudžiamasis kodeksas) nustatyta tvarka. 

Aiškumo dėlei įstatymas (25 straipsnis) galėtų būti papildytas, nurodant, kad veikimas pagal 

Prekybos vietos(-ų) eksploatavimo ir (ar) administravimo paslaugų sutartį su mažmeninės prekybos tabako 

gaminių licencijos turėtoju  neatleidžia fizinio asmens nuo atsakomybės nustatytos šio Įstatymo 25 

straipsnio 2 dalyje. 

Taip pat, kad būtų išvengtą galimų teisinių ginčų motyvuojant teisėtų lūkesčių aspektu, siūlytina 

papildomai aiškiai įvardinti, kad tais atvejais, kai licencijos turėtojo licencija yra sustabdoma arba 

panaikinama, atitinkamai stabdoma arba panaikinama trečiojo asmens teisė vykdyti licencijuojamą veiklą 

prekyboje sutarties su licencijos turėtoju pagrindu. Šiuo atveju tai rizika, kurią prisiima tretysis asmuo, 

pasirinkdamas veikti tokiu veiklos modeliu, o ne savarankiškai siekti licencijos turėtojo statuso.  

 

4. Išvadoje keliamas nuogąstavimas, kad jeigu būtų pritarta Įstatymo projekte Nr. XIIIP-1034 

siūlomam modeliui, kai tabako gaminių mažmeninei prekybai yra pasitelkiami tretieji asmenys, esant 

licencijų išdavimo modeliui „D“, tabako gaminių prekybos kontrolė taptų itin sudėtinga - galėtų susidaryti 

situacija, kai tam tikrą laikotarpį, galimai Tabako kontrolės įstatyme nustatytų reikalavimų neatitinkantys 
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tretieji asmenys, kuriuos pagal Įstatymo projekte Nr. XIIIP-1034 siūlomą modelį pasitelkia licencijos 

turėtojas, vykdytų tabako gaminių prekybą.  

Tačiau licencijų išdavimo modelis „D“ yra taikomas ir dabar. 

Pagal Licencijavimo pagrindų aprašo 8.2 p., Modelis „D“ taikomas, kai ūkio subjekto atitiktį teisės 

aktuose nustatytiems reikalavimams gali patvirtinti ne tik informacija ir (ar) dokumentai, nurodyti Aprašo 

8.1 punkte, bet ir paties ūkio subjekto pateikti duomenys, kurių kita institucija ar įstaiga nėra patikrinusi. 

Jeigu taikant modelį „D“, nustatoma, kad paaiškėjus, jog ūkio subjekto pateikta deklaracija (patikinimas) 

neatitinka tikros padėties, bet neatitikimai nereikšmingi, jam turi būti suteikta teisė per nustatytą protingą 

terminą trūkumus pašalinti. Ši nuostata neturi įtakos išduotos licencijos galiojimui. Tuo atveju, kai ūkio 

subjektas, siekiantis gauti licenciją, pateikia netikslius ar neišsamius duomenis ir per nustatytą terminą 

jų nepatikslina ar nepapildo, taip pat kai pateikia aiškiai klaidingus duomenis ar nutyli faktus, dėl kurių 

būtų pripažinta, kad ūkio subjektas negali verstis licencijuojama veikla, jis netenka teisės verstis 

licencijuojama veikla, o už bet kokią atsiradusią žalą atsako įstatymų nustatyta tvarka (Aprašo 8.2 p.).  

Pagal šiuo metu galiojančio įstatymo redakciją nėra kontrolės mechanizmo, kuris užtikrintų, kad 

prašymo išduoti licenciją pateikimo dieną mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijos turėtojas 

neabejotinai atitinka licencijos gavėjui keliamus reikalavimus, todėl teoriškai egzistuoja tokia pati rizika 

dėl to, kad tam tikrą laiką prekybą vykdytų įstatyme nustatytų reikalavimų neatitinkantis asmuo. Tačiau 

įstatymo leidėjas, įtvirtindamas tokį licencijos išdavimo modelį, pripažino, kad toks modelis nekelia 

pavojaus tinkamam tabako kontrolės užtikrinimui.  

5. Išvadoje argumentuojama, jog tokio veiklos modelio, koks yra siūlomas Įstatymo projekte Nr. 

XIIIP-1034, nenumato Civilinis kodeksas kaip savarankiškos sutarties rūšies. 

Kadangi veiklos modelis yra grindžiamas licencijos turėtojo ir trečiojo asmens tarpusavio sutarties 

pagrindais, šiuo atveju svarbu tai, kad civilinių sutartinių teisinių santykių reglamentavimas grindžiamas 

santykių subjektų elgesio dipozityviškumu, kuris be kita ko pasireiškia per sutarties laisvės principą (CK 

1.2, 6.156 straipsniai), reiškiantį, kad šalys gali laisva valia sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti 

tarpusavio teises bei pareigas, išskyrus atvejus, kai tam tikros sutarties sąlygos nustatytos imperatyviųjų 

teisės normų.  

Svarbu tai, kad pagal CK 6.156 straipsnio 3 dalį, šalys turi teisę sudaryti ir sutartį, turinčią kelių 

rūšių sutarčių elementų; tokiai sutarčiai taikomos atskirų rūšių sutartis reglamentuojančios normos, jeigu 

ko kita nenumato šalių susitarimas arba tai neprieštarauja sutarties esmei. LR civilinis kodeksas 

reglamentuoja atskiras sutarčių rūšis, kuriomis įtvirtinami santykiai yra itin artimi siūlomai prekybos vietos 

valdymo ir eksploatavimo sutarčiai. 

LR civilinio kodekso šeštosios knygos XXXV skyrius reglamentuoja atlygintinų paslaugų teikimo 

sutartis. Pagal CK 6.716  str., paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies 
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(kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, 

nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o 

klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Savo esme pasiūlytas modelis itin artimas paslaugų 

tarp licencijos turėtojo ir trečiojo asmens teikimo modeliui. Be to, LR civilinio kodekso šeštosios knygos 

XXXVI skyrius reglamentuoja pavedimo sutartį, kurios viena šalis (įgaliotinis) įsipareigoja kitos šalies 

(įgaliotojo) vardu ir lėšomis atlikti tam tikrus teisinius veiksmus su trečiaisiais asmenimis. Pagal CK 

6.757 straipsnį, pavedimo sutartimi įgaliotojas gali pavesti įgaliotiniui atlikti veiksmus, susijusius su be kita 

ko ir įgaliotojo viso ar dalies turto administravimu.  Paminėtina ir LR civilinio kodekso šeštosios knygos LI 

skyriuje reglamentuojama jungtinės veikos (partnerystės) sutartis, kuria du ar daugiau asmenų (partnerių), 

kooperuodami savo turtą, darbą ar žinias, įsipareigoja veikti bendrai tam tikram, neprieštaraujančiam 

įstatymui tikslui arba tam tikrai veiklai. Toks veiklos modelis tam tikru aspektu atitinka jungtinės veiklos 

sutartį.  

Apibendrinant, tai, kad tam tikra sutarties rūšis aiškiai nėra reglamentuota LR Civilinio kodekso 

atskirame skyriuje, pagal galiojantį teisinį reglamentavimą nėra draudžiama tokią sutartį sudaryti ir šalims 

taikant atskirų sutarčių elementus nusistatyti tarpusavio pareigas ir teises, kiek tam tikrų specifinių 

santykių nereglamentuoja imperatyvios įstatymo normos.  

6. Išvadoje taip pat atkreipiamas dėmesys, kad jeigu būtų priimtas Įstatymo projektas Nr. XIIIP-

1034, dalis jame siūlomų nuostatų neatitiktų šiuo metu galiojančio Tabako kontrolės įstatyme įtvirtinto 

teisinio reguliavimo. Pavyzdžiui, Įstatymo projekto Nr. XIIIP-1034 3 straipsniu siūlomo papildyti 111 

straipsnio 4 dalyje nustatoma, kad juridinis asmuo, kreipdamasis dėl licencijos išdavimo, be licencijai gauti 

būtinų pateikti dokumentų, taip pat pateikia dokumentus, įrodančius trečiojo asmens atitiktį Tabako 

kontrolės įstatymo reikalavimams, tuo tarpu pagal šiuo metu galiojančias Tabako kontrolės įstatymo 

nuostatas nėra reikalaujama licencijas išduodančioms institucijoms pateikti dokumentų, kuriuos, 

vadovaujantis vieno langelio principu, gauna pačios licencijas išduodančios institucijos.  

Manytina, kad šiuo atveju prieštaravimo nėra. Siūlomo papildyti 111 straipsnio 4 dalis savo esme 

yra nukreipiamoji, tad vertinant, kokius dokumentus asmuo privalo pateikti licencijas išduodančiai 

institucijai, ir ar dokumentai yra pakankami, būtų vadovaujamasi įstatymo 11 str. nuostatomis. 

Jei būtų manoma, kad tam tikros dviprasmybės siūlomas reglamentavimas galėtų sukelti, projekto 

111 straipsnio 4 dalis galėtų būti formuluojama patikslinant, kad „<...> be licencijai gauti būtinų pateikti 

dokumentų juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas taip pat pateikia privalomus dokumentus 

dėl trečiojo asmens atitikimo šio Įstatymo 11 str. 2 d. reikalavimams“. Tokiu atveju, taikant „privalomumo“ 

kriterijų, būtų sprendžiama pagal konkrečią faktinę situaciją, kokie dokumentai yra privalomi pateikti, o 

kokių laikantis vieno langelio principo galima būtų neteikti.  

Taip pat atkreiptas dėmesys, kad siūlomo papildyti 111 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad 

kompetentingos institucijos turi teisę atlikti trečiųjų asmenų patikrinimus, tačiau neaišku,  kokie tai būtų 
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patikrinimai ir kokios konkrečios kompetentingos institucijos, nes kompetentingų institucijų sąvoka nei 

Įstatymo projekte Nr. XIIIP-1034, nei galiojančiame Tabako kontrolės įstatyme nėra apibrėžta.  

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad „kompetentingų institucijų“ sąvoka kaip tokia Įstatyme yra 

vartojama (skirtingose situacijose jos reikšmė priklauso nuo aptariamo konteksto, ir atskirai nėra 

išaiškinta). Tačiau Įstatymo 25 str. 1 d. nurodo, kad veiklos, susijusios su tabako gaminiais, priežiūrą, 

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatomis, pagal kompetenciją 

vykdo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos 

tarnyba, savivaldybių vykdomosios institucijos, Valstybinė mokesčių inspekcija, muitinė, policija, kitos 

valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijos. 

Šiuo atveju, manytina, kad siūlomo papildyti 111 straipsnio 5 dalies formuluotę galima būti 

patikslinti, vietoj „Kompetentingos institucijos turi teisę atlikti trečiųjų asmenų patikrinimus dėl veiksmų, 

susijusių su mažmenine prekyba tabako gaminiais“ numatant – „Veiklos, susijusios su tabako gaminiais, 

priežiūrą vykdančios institucijos pagal priskirtą kompetenciją turi teisę vykdyti trečiojo asmens veiklos, 

susijusios su tabako gaminiais, priežiūrą“. 

7. Manytume, jog netikslu būtų teigti, kad teisės aktai būtų keičiami ir pritaikomi iš esmės vienam 

ūkio subjektui vien dėl to, kad toks modelis iki šiol buvo nepatrauklus dėl nepalankaus teisinio 

reglamentavimo. Pasikeitus teisiniam reglamentavimui ir įgalinus plačiau taikyti trečiojo asmens modelį, 

jis taptų patrauklesnis bei turėtų paskatinti gyventojų verslumą, steigiant juridinius asmenis bei taip 

susikuriant sau bei kitiems darbo vietas ir pagerinant šalies verslo bei ekonominius rodiklius. Esant 

palankiai teisinei bazei modelis neabejotinai turėtų būti plačiau taikomas, nes licencijos turėtojams šis 

projektas leistų efektyviau valdyti savo žmogiškuosius ir finansinius išteklius ir geriau organizuoti darbą. 

 
 
Pagarbiai, 
 
 

 

 

Vykdomoji direktorė          Rūta Skyrienė 
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