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Nr.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 12, 29,
66, 508, 589 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 661, 1311
STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO PROJEKTO TEIKIMO
Teikiame Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 12, 29,
66, 508, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 661, 1311 straipsniais įstatymo projektą
(toliau – įstatymo projektas).
Teisingumo ministerija įstatymo projektą parengė vykdydama Vyriausybės 2021–2024 metų
teisėkūros plano, kuriam buvo pritarta 2021 m. kovo 31 d. Vyriausybės pasitarime, 158 punktą.
Įstatymo projektas parengtas konsolidavus Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos,
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos,
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos parengtus ANK pakeitimų projektus ir pritarus Vaiko
teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos pateiktiems pasiūlymams.
Konkrečios įstatymo projektu siūlomos teisinio reguliavimo priemonės ir jas pagrindžiantys
argumentai nurodyti kartu su įstatymo projektu pateiktame įstatymo projekto aiškinamajame rašte.
I. Sprendžiama problema

- ANK 134 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad už ANK 134 straipsnio 2–
5 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti
daikto, kuris buvo administracinio nusižengimo padarymo įrankis arba
dalykas, ir administracinio nusižengimo padarymu gautų pajamų
konfiskavimą. Tačiau, siekiant įgyvendinti ANK 134 straipsnio 6 dalyje
numatytą privalomą administracinio nusižengimo padarymu gautų pajamų
konfiskavimą, susiduriama su teisės aktų kolizija, nes, vadovaujantis ANK
29 straipsnio 1 dalimi, konfiskuotas gali būti tik turtas, kuris yra pažeidėjo
nuosavybė, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus. ANK
134 straipsnis nėra nurodytas ANK 29 straipsnio 4 dalyje, pagal kurią
galėtų būti konfiskuojamas ne tik turtas, kuris yra pažeidėjo nuosavybė,
bet ir ne pažeidėjui priklausantis turtas.
- 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamentas ir Taryba patvirtino
reglamentą (ES) Nr. 536/2014 dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių
tyrimų, kuriuo panaikinama Direktyva 2001/20/EB (toliau – Reglamentas
(ES) Nr. 536/2014). Reglamento (ES) Nr. 536/2014 94 straipsnio 1 dalyje
nustatytas įpareigojimas valstybėms narėms nustatyti sankcijų, taikomų
pažeidus Reglamentą (ES) Nr. 536/2014, taisykles ir imtis visų būtinų
priemonių užtikrinti, kad šios sankcijos būtų taikomos. Numatytos
sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Šiuo metu
ANK nėra numatyta administracinė atsakomybė už klinikinio vaistinio
preparato tyrimo atlikimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus.
- Nėra įtvirtinta asmenų, neteisėtai vykdančių asmens ir turto apsaugą
ar neteisėtai besinaudojančių apsaugos darbuotojams suteiktomis teisėmis,
atsakomybė.
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II. Siūlomos priemonės

III. Priemonių kaštai
IV. Nauda visuomenei

- Administracinių nusižengimų kodekse numatyta atsakomybė už karo
policijos pareigūno garbės ir orumo pažeminimą, tačiau už kitų karių
garbės ir orumo pažeminimą tokia atsakomybė nenumatyta.
- Siūloma sudaryti galimybę konfiskuoti ne pažeidėjui nuosavybės teise
priklausantį turtą, gautą padarius ANK 134 straipsnio 2, 3, 4, 5 dalyse
nurodytus nusižengimus.
- Siūloma nustatyti administracinę atsakomybę klinikinių vaistinių
preparatų tyrėjams, klinikinių vaistinių preparatų tyrimų užsakovams ar jų
atstovams, klinikinių vaistinių preparatų tyrimų centrų vadovams ar
kitiems atsakingiems asmenims už klinikinių vaistinių preparatų tyrimų
atlikimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą, išskyrus pažeidimus,
dėl kurių sustabdomas ar panaikinamas leidimas atlikti klinikinį vaistinio
preparato tyrimą. Taip pat siūloma nustatyti, kad administracinių
nusižengimų teiseną dėl šio nusižengimo pradeda tyrimą atlieka ir
administracinių nusižengimų protokolus surašo Valstybinės vaistų
kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos pareigūnai.
- Siūloma papildyti ANK 1311 straipsniu ir nustatyti atsakomybę
asmenims, vykdantiems asmens ir turto apsaugą neturint Lietuvos
Respublikos asmens ir turto apsaugos įstatymo nustatyta tvarka išduotos
licencijos vykdyti asmens ir turto apsaugą, ir nustatyti atsakomybę
asmenims, neteisėtai vykdantiems asmens ir turto apsaugą ar neteisėtai
besinaudojantiems apsaugos darbuotojams suteiktomis teisėmis. Taip pat
siūloma nustatyti, kad administracinių nusižengimų teiseną pradeda,
administracinių nusižengimų tyrimą atlieka ir administracinių
nusižengimų protokolus už šiuos administracinius nusižengimus surašo
policijos pareigūnai.
- Išplečiamas specialiųjų subjektų ratas, už kurių garbės ir orumo
pažeminimą asmuo būtų baudžiamas.
Papildomų valstybės biudžeto lėšų nereikės.
- Būtų užtikrinta teisinė galimybė įgyvendinti ANK nuostatas,
susijusias su privalomu daikto, kuris buvo administracinio nusižengimo
padarymo įrankis arba dalykas, ir administracinio nusižengimo padarymu
gautų pajamų konfiskavimu, t. y. konfiskuoti ne pažeidėjui nuosavybės
teise priklausantį turtą, gautą padarius ANK 134 straipsnio 2–5 dalyse
nurodytus nusižengimus.
- Būtų nustatytos sankcijos už Reglamento (ES) Nr. 536/2014
nuostatų pažeidimus, tai padėtų užtikrinti klinikinių vaistinių preparatų
tyrimų saugumą.
- Būtų užtikrintas asmenų, neteisėtai vykdančių asmens ir turto
apsaugą ar neteisėtai besinaudojančių apsaugos darbuotojams suteiktomis
teisėmis, atsakomybės neišvengiamumas.
- Būtų skatinamas pagarbus elgesys ir požiūris į Lietuvos karius.
Sumažėtų užgaulaus ir įžūlaus elgesio apraiškų karių atžvilgiu.

Įstatymo projektas neprieštarauja Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos
programai, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72.
Įstatymo projektas neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų.
Įstatymo projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 reikalavimus.

3
Įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Lietuvos
Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų ir atitinka bendrines lietuvių kalbos normas.
Įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir yra
suderinti su Europos Sąjungos teisės aktais.
Atskiri ministerijų parengti ANK pakeitimų projektai buvo suderinti su kompetentingomis
institucijomis (informacija apie derinimą pateikta įstatymo projekto aiškinamojo rašto skiltyje „Įstatymo
projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados“.
Dėl įstatymo projekto konsultuojamasi su visuomene jį paskelbus Lietuvos Respublikos Seimo
kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje.
Įstatymo projektą parengė Teisingumo ministerijos Baudžiamosios justicijos grupės (vadovė
Simona Mesonienė, tel. (8 5) 266 2873, el. p. s.mesoniene@tm.lt), vyresnysis patarėjas Germanas
Politika, tel. (8 5) 266 2907, el. p. g.politika@tm.lt ir Baudžiamosios justicijos grupės patarėja Sonata
Gendvilaitė, tel. (8 5) 266 2950, el. p. s.gendvilaite@tm.lt.
PRIDEDAMA:
1. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 66, 508, 589 straipsnių ir
priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 661, 1311 straipsniais įstatymo projektas ir jo lyginamasis
variantas, 8 lapai.
2. Įstatymo projekto aiškinamasis raštas, 11 lapų.
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos administracinių
nusižengimų kodekso 12, 29, 66, 508, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 661, 1311
straipsniais įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas, 1 lapas.
6. Atitikties lentelės, 2 lapai.
7. Institucijų pastabos dėl įstatymų projektų, 26 lapai.

Teisingumo ministrė

Sonata Gendvilaitė, tel. (8 5) 266 2950, el p. s.gendvilaite@tm.lt
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