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Gerbiamieji pirmininkaujantieji, 

Gerbiamieji delegatai, ponios ir ponai, 

 

2018 m. gegužės 8 d. (antradienį) Lietuvos Respublikos Seimo popietiniame plenariniame posėdyje 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė planuoja pateikti ir pristatyti Lietuvos Respublikos Ginklų ir 

šaudmenų kontrolės įstatymo (Nr. IX-705) pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-2002, numatantį 

įvesti papildomai naujus apribojimus įvairiems šaunamiesiems ginklams bei šaudmenims. 

Remiantis 2017 m. gegužės 17 dieną Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos, atsižvelgiant į 

Europos Komisijos pasiūlymą, priimtąja direktyva (ES) 2017/853 dėl ginklų įsigijimo ribojimo, jų 

nešiojimo ir laikymo sąlygų, tvarkos bei jų kontrolės sugriežtinimo, siūlomų Įstatymo direktyvinių 

pakeitimų projektu siekiama kuo efektyviau užkardyti teroristinius išpuolius bei užtikrinti kovos su 

ginkluotu nusikalstamumu bei terorizmu veiksmingumą. 

Šitokių Direktyvos uždavinių įgyvendinimo priemonėmis ir būdais turėtų tapti nauji ginklų ir 

šaudmenų apyvartos apribojimai taikytini lojaliems legalių ginklų savininkams, priskiriant šiandien jų 

turimus "B" kategorijos trumpavamzdžius ir ilgavamzdžius pusiau automatinius šaunamuosius 

ginklus, iš kurių be papildomo pertaisymo galima iššauti daugiau nei 20 šovinių (pistoletams) ir 

daugiau nei 10 šovinių (šautuvams) "A" kategorijai. Tuo pačiu numatoma įvesti visą eilę ir kitokių 

apribojimų bei reikalavimų prieštaraujančių elementarioms techninėms ginklo charakteristikoms bei 

savybėms. 
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2017 m. rugpjūčio 18 d. Čekijos Respublika, dėl šios Direktyvos skubiai pakeitusi šalies Konstituciją, 

palaikoma Liuksemburgo ir Lenkijos Respublikos, kreipėsi į Europos Teisingumo teismą dėl 

subsidiarumo ir nacionalinių Vyriausybių savarankiško sprendimo teisių principų pažeidimų bei 

tokios Direktyvos įsigaliojimo. 

Savo susirūpinimą tokia Direktyva įvedamais apribojimais pareiškė net ir Europos Sąjungai 

nepriklausančios Norvegija bei Šveicarija.  

Šveicarijos teisių į ginklus organizacija "ProTell", pavadinta legendinio šaulio Viljamo Telio vardu, 

pareiškė savo nepritarimą šitokiems Europos Sąjungos ir Šveicarijos teisės aktų pakeitimams. Ji 

nurodo Šveicarijos ginklų įstatymus, kaip “abipusės pagarbos ir pasitikėjimo tarp valstybės ir jos 

piliečių išraiška”. 

Nežiūrint į tai, kad Lietuvos Įstatymų leidėjas dar nėra pasisakęs dėl direktyvinių apribojimų 

įteisinimo mūsų valstybėje, 2017 m. rugpjūčio 30 d. Policijos departamentas, Generalinio komisaro 

įsakymu Nr. 5-V-734, pasiskubimo pakeisti fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir 

jos kontrolės taisykles, perkeldamas į jas ginčijamoje Direktyvoje numatytus apribojimus. 

Dėl šios priežasties eilė nevyriausybinių, t.y. visuomeninių organizacijų yra pareiškusios gausybę 

esminių pastabų bei argumentuotų pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu teikiamo 

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo direktyvinių pakeitimų projekto, todėl ragina Lietuvos 

Respublikos Seimą iš esmės taisyti šį įstatymo projektą. 

Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytas faktines aplinkybes, Lietuvos Ginklų savininkų asociacijos 

(LiGSA) valdyba yra įsitikinusi, jog Direktyvoje ir teikiamame Įstatymo projekte numatomi 

pakeitimai tiesiogiai palies ir turės esminės reikšmės visiems teisėtiems legalių ginklų savininkams, 

įskaitant ir Lietuvos medžiotojus. 

Dėl šios priežasties kviečiame Lietuvos Medžiotojų ir žvejų draugiją, jos narius bei šio Garbingo 

susirinkimo delegatus nepritarti "mechaniniam" direktyvinių apribojimų perkėlimui į Lietuvos 

Respublikos nacionalinius teisės aktus ir raginame aktyviai dalyvauti Lietuvos Respublikos Ginklų ir 

šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2002 būsimuosiuose 

svarstymuose, bei pareikšti Lietuvos Įstatymų leidėjui savąją poziciją dėl būsimų draudimų ir 

apribojimų, jų pagrįstumo, prasmingumo bei racionalumo. 

 

Su nuoširdžiausia pagarba, 

 

Lietuvos Ginklų savininkų asociacijos valdybos pirmininkas 

 

 

     advokatas Arūnas Marcinkevičius 


