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Projekto rengėja. Teisingumo ministerija.
Projekto tikslas. Pateikti Vyriausybės išvadą pritarti Lietuvos Respublikos administracinių
nusižengimų kodekso 627 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 6301 straipsniu įstatymo
projektui Nr. XIVP-920 bei Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 234, 244 ir 381
straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-921 (toliau – Įstatymų projektai).
Situacija. Įstatymų projektus pateikė Seimo Peticijų komisijos pirmininkas E. Pupinis,
atsižvelgdamas į Peticijų komisijos 2021 m. birželio 9 d. posėdžio sprendimus tenkinti Arūno
Sodonio peticijoje pateiktus pasiūlymus papildyti Administracinių nusižengimų kodeksą (toliau –
ANK) ir Baudžiamojo proceso kodeksą (toliau – BPK) nuostatomis, kuriomis būtų įtvirtinti teismo
įgaliojimai kreiptis į administracinį teismą su prašymu patikrinti, ar konkretus norminis
administracinis aktas (ar jo dalis), kuris turėtų būti taikomas nagrinėjamoje administracinio
nusižengimo byloje ar baudžiamojoje byloje, atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį teisės aktą.
Įstatymo projektais siūloma:
 papildyti ANK 627 straipsnio 1 dalį 9 punktu, nustatančiu, kad teismas, rengdamasis nagrinėti
administracinio nusižengimo bylą, išnagrinėja ir išsprendžia, ar nėra pagrindo atidėti
administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą (analogiškai, kaip įtvirtinta BPK 232
straipsnyje), taip pat papildyti ANK 6301 straipsniu, nustatančiu administracinių nusižengimo
bylų nagrinėjimo atidėjimo atvejus;
 papildyti BPK 234 straipsnio 5 dalį 31 punktu, nustatančiu, kad bylos nagrinėjimas
atidedamas, kai įstatymų numatytais atvejais kreipiamasi į administracinį teismą dėl
konkretaus norminio administracinio akto (ar jo dalies), kuris turėtų būti taikomas
nagrinėjamoje byloje, atitikties įstatymui ar Vyriausybės norminiam teisės aktui, – kol bus
gautas įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas, taip pat analogiškomis nuostatomis
papildyti BPK 244 straipsnio 2 dalį ir BPK 381 straipsnio 3 dalį.
Projekto esmė. Siūloma pritarti Įstatymo projektams.
Derinimas. Projektas su kitomis institucijomis nederintas (valstybės politiką administracinių
nusižengimų teisenos ir baudžiamojo proceso srityse formuoja Teisingumo ministerija).
Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė pastabų ir pasiūlymų Projektui neturi (2021 m. gruodžio 20 d.
išvada Nr. NV-3327).
Atitiktis Vyriausybės programai. Vyriausybės programos nuostatų tiesiogiai neįgyvendina.
Dalykinio vertinimo išvada. Siūlome Projektą aptarus tarpinstituciniame pasitarime, svarstyti
Vyriausybės posėdyje.
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