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KONSTITUCINIO TEISMO NUTARIMAI
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo
2017 m. gegužės 19 d. nutarimas

DĖL FIZINIO ASMENS
BANKROTO BYLOS IŠKĖLIMO IR REIKALAVIMŲ
PASIBAIGUS BANKROTO PROCESUI NURAŠYMO
Santrauka
Šiuo nutarimu Konstitucinis Teismas, išnagrinėjęs bylą pagal Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo ir Joniškio rajono apylinkės teismo prašymus, prieštaraujančia Konstitucijai pripažino Fizinių asmenų bankroto įstatymo (FABĮ) 29 straipsnio
7 dalį tiek, kiek pagal ją, pasibaigus fizinio asmens bankroto procesui, yra nurašomi
reikalavimai dėl nusikalstamomis veikomis padarytos žalos atlyginimo. Šio įstatymo
5 straipsnio 8 dalies 4 punktas, pagal kurį bankroto byla gali būti iškelta fiziniam
asmeniui, nubaustam už kitus nusikaltimus, nei Baudžiamojo kodekso (BK) 206–
209 straipsniuose nurodyti nusikaltimai ekonomikai ir verslo tvarkai arba BK 216,
222, 223 straipsniuose nurodyti nusikaltimai finansų sistemai, pripažintas neprieštaraujančiu Konstitucijai.
Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad pagal Konstituciją įstatymų leidėjui apskritai nekyla pareigos nustatyti fizinio asmens bankroto instituto kaip vieno iš galimų
būdų fizinio asmens nemokumo problemoms spręsti. Pasirinkęs Lietuvos teisės sistemoje įtvirtinti šį institutą, įstatymų leidėjas, siekdamas užtikrinti nemokaus fizinio
asmens ir jo kreditorių interesų pusiausvyrą, turi plačią diskreciją reguliuoti fizinio
asmens bankroto santykius: pasirinkti fizinio asmens bankroto instituto modelį,
apibrėžti galinčių bankrutuoti asmenų ratą, nustatyti fizinio asmens bankroto bylos
iškėlimo pagrindus, atvejus, kada tokia byla negali būti iškelta, reguliuoti fizinio asmens bankroto procedūras, nustatyti atleidimo nuo skolinių įsipareigojimų vykdymo
sąlygas, kitus esminius fizinio asmens bankroto instituto elementus. Tai darydamas
įstatymų leidėjas privalo paisyti Konstitucijos normų ir principų.
Įstatymų leidėjo pasirinkimas įstatymais įtvirtinti vieną ar kitą fizinio asmens
bankroto instituto modelį gali priklausyti nuo konkrečių įstatymų leidėjo tikslų. Be
to, gali būti numatytas teisminis arba neteisminis fizinio asmens bankroto procesas. Įstatymų leidėjas gali nustatyti ir tokį modelį, pagal kurį teismui fizinio asmens
bankroto procese būtų suteikti platesni įgaliojimai spręsti dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo ir (arba) atleidimo nuo likusių neįvykdytų skolinių įsipareigojimų
vykdymo pasibaigus bankroto procesui, atsižvelgus į konkrečios bylos aplinkybes ir
įvertinus kiekvieno bankrutuoti siekiančio fizinio asmens padėtį.
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Vertindamas FABĮ 29 straipsnio 7 dalies, pagal kurią reikalavimas atlyginti nusikalstama veika padarytą žalą pasibaigus fizinio asmens bankroto procesui nurašomas kartu su kitais nepatenkintais kreditorių reikalavimais, atitiktį
Konstitucijai, Konstitucinis Teismas rėmėsi savo ankstesniuose aktuose suformuota
oficialiąja konstitucine žalos atlyginimo doktrina, grindžiama esmine nuostata, jog
būtinumas atlyginti asmeniui padarytą materialinę ir moralinę žalą yra konstitucinis principas, kurį įtvirtinant siekiama užtikrinti, kad asmenims, patyrusiems
materialinę ar moralinę žalą, ji bus atlyginta. Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad,
įstatyme nustatytu fizinio asmens bankroto institutu siekdamas užtikrinti nemokaus
fizinio asmens ir jo kreditorių interesų pusiausvyrą, įstatymų leidėjas negali paneigti
iš Konstitucijos (jos 30 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto žalos atlyginimo principo, konstitucinių teisingumo, teisinės valstybės principų) kylančio reikalavimo, kad asmeniui padaryta materialinė ir moralinė žala turi būti teisingai atlyginta. Vadinasi,
nustatydamas bankrutavusių fizinių asmenų atleidimo nuo skolinių įsipareigojimų
vykdymo sąlygas, jis negali nustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį asmenys, nusikalstama veika padarę materialinę ir (arba) moralinę žalą, galėtų išvengti pareigos ją atlyginti, o asmuo, kuriam ta žala padaryta, negalėtų gauti teisingo
jos atlyginimo.
Kaip konstatuota nutarime, reikalavimas atlyginti nusikalstama veika padarytą
žalą iš esmės skiriasi nuo kitų kreditorių reikalavimų, kylančių iš sutartinių civilinių
teisinių santykių, be kita ko, tuo, kad kreditorius, turintis teisę reikalauti žalos atlyginimo, santykiuose su skolininku dalyvauja ne savo pasirinkimu. Fizinio asmens bankroto procesu siekiama teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros,
tad būtų neteisinga nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuriuo nusikalstama veika
žalą padariusio asmens interesai, kaip antai jo siekis grįžti į aktyvią ekonominę veiklą, būtų ginami labiau, negu tokią žalą patyrusio asmens teisės, t. y. jo teisė gauti
teisingą patirtos žalos atlyginimą, kuriuo bent iš dalies būtų atkurta padėtis, buvusi
iki nusikalstamos veikos padarymo. Taigi, Konstitucinio Teismo vertinimu, ne tik
tyčinę, bet ir neatsargią nusikalstamą veiką padariusio asmens nemokumas nėra
konstituciškai pateisinamas pagrindas atleisti tokį asmenį nuo pareigos atlyginti
jo padarytą žalą. Be to, tokiu teisiniu reguliavimu, kai, pasibaigus fizinio asmens
bankroto procesui, likę nepatenkinti reikalavimai atlyginti nusikalstama veika padarytą žalą nurašomi, sudaromos prielaidos žalą padariusiam asmeniui turėti naudos iš
savo padarytos nusikalstamos veikos.
Atsižvelgęs į tai, Konstitucinis Teismas konstatavo, kad FABĮ 29 straipsnio 7 dalyje nustatytu ginčijamu teisiniu reguliavimu nepaisyta Konstitucijos 30 straipsnio
2 dalyje įtvirtinto žalos atlyginimo principo, taip pat konstitucinių teisingumo, teisinės valstybės principų.
Vertindamas FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 4 punkto, kuriame nustatyta, kad fiziniam asmeniui bankroto byla nekeliama, jei jis nubaustas už kurį nors BK 207–
209 straipsniuose nurodytą nusikaltimą ekonomikai ir verslo tvarkai (t. y. kreditinį
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sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą ar nusikalstamą bankrotą) arba už kurį nors
BK 216, 222, 223 straipsniuose nurodytą nusikaltimą finansų sistemai (t. y. nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar aplaidų
apskaitos tvarkymą), jeigu dėl to jis tapo nemokus ir jo teistumas nėra išnykęs, atitiktį
Konstitucijai, Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad pagal Konstitucijos 29 straipsnį,
konstitucinį teisinės valstybės principą įstatymų leidėjas, reguliuodamas fizinio asmens bankroto santykius, privalo vienodai traktuoti vienodoje (panašioje) padėtyje
esančius asmenis ir nustatyti visiems fiziniams asmenims vienodai taikytinus fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo pagrindus ir tvarką. Nutarime konstatuota, kad
ginčijamoje nuostatoje nurodytos nusikalstamos veikos nuo kitų nusikalstamų veikų
skiriasi savo objektu, t. y. jomis kėsinamasi į specifinius teisinius gėrius – valstybės
ekonomiką, verslo tvarką ar finansų sistemą, be to, jomis siekiama išvengti kreditinių
įsipareigojimų vykdymo ar kitaip padaryti turtinę žalą kreditoriams, tad šias nusikalstamas veikas padarę asmenys ir asmenys, padarę kitus nusikaltimus arba baudžiamuosius nusižengimus, nėra vienodoje (panašioje) padėtyje fizinio asmens
bankroto proceso požiūriu ir nevienodas jų traktavimas yra objektyviai pateisinamas. Kartu pažymėta ir tai, kad įstatymų leidėjas, naudodamasis pagal Konstituciją
turima diskrecija reguliuoti fizinio asmens bankroto santykius, gali nustatyti ir kitus
atvejus, kai bankroto byla fiziniam asmeniui nekeliama, be kita ko, nuspręsti, kad
bankroto byla negali būti iškelta asmenims, nubaustiems už kitas nei nurodytosios
ginčijamoje nuostatoje nusikalstamas veikas. Taigi tai, kad pagal ginčijamą nuostatą
fizinio asmens bankroto byla negali būti iškelta asmenims, nubaustiems būtent už
joje išvardytuose įstatymų leidėjo pasirinktuose BK straipsniuose nurodytus nusikaltimus, savaime nėra pagrindas šią nuostatą pripažinti prieštaraujančia Konstitucijai.
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Byla Nr. 12/2016-13/2016

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO ĮSTATYMO
NUOSTATŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

2017 m. gegužės 19 d. Nr. KT5-N4/2017
Vilnius
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės,
Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus
Žalimo,
sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,
remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102, 105 straipsniais, Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 1, 531 straipsniais, Teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2017 m. gegužės 18 d. išnagrinėjo konstitucinės justicijos bylą
Nr. 12/2016-13/2016 pagal:
1) pareiškėjo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo prašymą Nr. 1B-17/2016 ištirti, ar
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo
5 straipsnio 8 dalies 4 punktas tiek, kiek pagal jį fiziniam asmeniui, nuteistam pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnį, gali būti iškelta bankroto byla
neišnykus jo teistumui, jeigu dėl to jis tapo nemokus, taip pat ar Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 23 straipsnio 1 daliai, 30 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo
29 straipsnio 7 dalis (2015 m. gruodžio 22 d. redakcija) tiek, kiek pagal ją reikalavimai
dėl tyčinėmis nusikalstamomis veikomis padarytos žalos atlyginimo gali būti nurašyti;
2) pareiškėjo Joniškio rajono apylinkės teismo prašymą Nr. 1B-19/2016 ištirti,
ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo
5 straipsnio 8 dalies 4 punktas tiek, kiek pagal jį fiziniam asmeniui, nuteistam pagal
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Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182, 183, 300 straipsnius, gali būti iškelta
bankroto byla neišnykus jo teistumui, jeigu dėl to jis tapo nemokus.
Konstitucinio Teismo 2017 m. balandžio 20 d. sprendimu šie prašymai sujungti
į vieną bylą ir jai suteiktas numeris 12/2016-13/2016.
Konstitucinis Teismas
nustatė:
I
Pareiškėjų argumentai
1. Pareiškėjų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Joniškio rajono apylinkės teismo prašymai ištirti Fizinių asmenų bankroto įstatymo (FABĮ) 5 straipsnio 8 dalies
4 punkto tiek, kiek pagal jį bankroto byla gali būti iškelta fiziniam asmeniui, kuris yra
nuteistas pagal Baudžiamojo kodekso (BK) 182, 183, 300 straipsnius, jeigu dėl to jis
tapo nemokus ir jo teistumas nėra išnykęs, atitiktį Konstitucijos 29 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui grindžiamas šiais argumentais.
1.1. FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 4 punkte išvardijus nusikalstamas veikas, kurias
padaręs asmuo negali bankrutuoti, jeigu dėl tos veikos padarymo jis tapo nemokus
ir jo teistumas nėra išnykęs, į šį sąrašą nėra įtraukti nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams (inter alia sukčiavimas, už kurį baudžiama pagal BK 182 straipsnį, turto pasisavinimas, už kurį baudžiama pagal BK 183 straipsnį, dokumento klastojimas ir disponavimas suklastotu
dokumentu, už kurį baudžiama pagal BK 300 straipsnį).
Nusikalstamos veikos, numatytos, pavyzdžiui, BK 207 straipsnyje („Kreditinis
sukčiavimas“) ir 182 straipsnyje („Sukčiavimas“), yra panašios, nes tiek vieną, tiek
kitą veiką padaręs asmuo svetimam turtui išvilioti panaudoja apgaulę, nukentėjusiems asmenims gali būti padaryta žala, ir reikalavimas ją atlyginti lygiai taip pat gali
lemti asmens nemokumą (kaip ir kitų FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 4 punkte nurodytų
veikų padarymo atvejais). Tačiau pagal BK 182 straipsnį nuteistam asmeniui, kurio
teistumas nėra išnykęs, bankroto byla gali būti iškelta, o FABĮ 5 straipsnio 8 dalies
4 punkte nurodytas veikas padariusiam asmeniui, dėl to tapusiam nemokiam, bankroto byla negali būti iškelta, jeigu jo teistumas nėra išnykęs. Vadinasi, asmenys, kurių faktinė padėtis iš esmės yra tapati, – jie yra padarę panašius nusikaltimus ir dėl jų
tapę nemokūs, – traktuojami skirtingai, nors nėra įtikinamų argumentų diferencijuotam teisiniam reguliavimui pateisinti.
1.2. Pareiškėjai teigia, kad įstatymų leidėjo pasirinktas kriterijus, pagal kurį atrinktos FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 4 punkte nurodytos veikos, nėra aiškus.
2. Pareiškėjo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo prašymas ištirti FABĮ 29 straipsnio
7 dalies (2015 m. gruodžio 22 d. redakcija) tiek, kiek pagal ją reikalavimai dėl tyčinėmis nusikalstamomis veikomis padarytos žalos atlyginimo gali būti nurašyti, atitik-
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tį Konstitucijos 23 straipsnio 1 daliai, 30 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės
valstybės principui grindžiamas šiais argumentais.
2.1. Nustatant fizinio asmens, kuris siekia, kad jam būtų iškelta bankroto byla,
nemokumą (inter alia apskaičiuojant įsiskolinimų sumą) neatsižvelgiama į reikalavimus, kurių, pasibaigus teismo patvirtinto Fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano (toliau – Planas) įgyvendinimo laikotarpiui,
negalima nurašyti. FABĮ 29 straipsnio 7 dalyje (2015 m. gruodžio 22 d. redakcija)
pateiktas išsamus tokių nenurašomų reikalavimų sąrašas, kuris negali būti aiškinamas plečiamai. Pagal FABĮ 29 straipsnio 7 dalį (2015 m. gruodžio 22 d. redakcija),
bankroto procesui pasibaigus likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai, kylantys dėl
tyčinėmis nusikalstamomis veikomis padarytos žalos atlyginimo, nurašomi.
2.2. Kreditorių reikalavimo teisė yra nuosavybės teisė. Reikalavimų nurašymas
reiškia kreditorių nuosavybės teisės suvaržymą. Toks suvaržymas taikant FABĮ yra
teisėta priemonė, atitinkanti FABĮ nustatytą tikslą atkurti fizinio asmens mokumą.
Toks suvaržymas taip pat dažniausiai yra proporcinga priemonė, kadangi, nepaisant
nominalios kreditoriaus reikalavimo vertės, jis negali būti realiai įgyvendintas dėl
fizinio asmens nemokumo.
Tačiau reikalavimas dėl tyčine nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo
skiriasi nuo kitų kreditorių reikalavimų: toks reikalavimas kyla dėl to, kad skolininkas tyčia sąmoningai atliko draudžiamą veiką; kreditorius, reikalaujantis atlyginti žalą, nėra savanoriškas kreditorius, sąmoningai pradėjęs teisinius santykius su
skolininku (pavyzdžiui, sudaręs sutartį), taigi jo galimybės teisinėmis priemonėmis
apsiginti nuo žalos padarymo yra itin ribotos. Todėl abejotina, ar leidimas nurašyti reikalavimus dėl tyčinėmis nusikalstamomis veikomis padarytos žalos atlyginimo
nėra neproporcingas įsiterpimas į kreditorių nuosavybės teisę, ar toks nuo tyčinių
nusikalstamų veikų nukentėjusių asmenų (kreditorių) nuosavybės teisės ribojimas
demokratinėje visuomenėje yra būtinas siekiant apsaugoti kitų asmenų (tyčinėmis
nusikalstamomis veikomis žalą padariusių asmenų) teises ir laisves ir ar toks teisinis
reguliavimas neprieštarauja Konstitucijos 23 straipsnio 1 daliai.
2.3. Reikalavimas atlyginti tyčine nusikalstama veika padarytą žalą yra socialiai
vertingas. Nuo tyčinės nusikalstamos veikos nukentėjusiam asmeniui žalos atlyginimas reiškia, kad bent iš dalies bus atkurta iki nusikalstamos veikos padarymo buvusi
padėtis.
Remdamasis oficialiąja konstitucine doktrina, pareiškėjas pažymi, kad būtinumas atlyginti asmeniui padarytą materialinę ir moralinę žalą yra konstitucinis principas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad asmenims, patyrusiems materialinę ar moralinę
žalą, ji bus atlyginta. Tačiau FABĮ 29 straipsnio 7 dalyje (2015 m. gruodžio 22 d. redakcija) įtvirtintas teisinis reguliavimas reiškia, kad tyčine nusikalstama veika padaryta žala, nors ir priteista, gali likti visiškai ar iš dalies neatlyginta, todėl abejotina,
ar toks teisinis reguliavimas atitinka Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalį, konstitucinį
teisinės valstybės principą.
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II
Suinteresuoto asmens atstovo argumentai
3. Rengiant bylą Konstitucinio Teismo posėdžiui gauti suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos Seimo atstovo Seimo nario Stasio Šedbaro rašytiniai paaiškinimai,
kuriuose teigiama, kad ginčijamas teisinis reguliavimas neprieštarauja Konstitucijai.
Suinteresuoto asmens atstovo pozicija grindžiama šiais argumentais.
4. Įstatymų leidėjo sprendimas ginčijamame FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 4 punkte
nurodyti nusikalstamas veikas, kurias padarius fiziniam asmeniui negali būti iškelta
bankroto byla, yra aiškus – šios veikos pasirinktos pagal jų pobūdį (nusikaltimai ekonomikai ir verslo tvarkai ir nusikaltimai finansų sistemai); visomis šiomis veikomis
žala padaroma ne tik privatiems asmenims, bet ir visai valstybei (jos ekonomikai).
4.1. Įstatymų leidėjas pasirinko ir FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 4 punkte nurodė tik
kelias tam tikros rūšies nusikalstamas veikas, siekdamas, kad fizinių asmenų bankroto santykius reguliuojančio įstatymo taikymas nebūtų pernelyg apribotas ir įstatymas
dėl to netaptų neefektyvus. Pernelyg išplėtus šį nusikalstamų veikų sąrašą (pavyzdžiui, į jį įtraukus nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams
interesams, valdymo tvarkai ar valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams), fizinio
asmens bankroto teisė būtų itin suvaržyta, o įstatymo tikslai liktų neįgyvendinti.
4.2. Nusikalstamų veikų sudėčių klasifikavimu pagal objektą grindžiama visa BK
specialiosios dalies struktūra. Tam tikros rūšies nusikalstamos veikos padarymas gali
sukelti teisines pasekmes ne tik pagal baudžiamuosius įstatymus. FABĮ nustatytas
teisinis reguliavimas šiuo aspektu nėra išskirtinis. FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 4 punkte
nurodyti nusikaltimai, kuriais pažeidžiama valstybės ekonomika ir finansų sistema,
pasirinkti pagrįstai, atsižvelgiant į bankroto kaip reiškinio specifiką. Teisinė atsakomybė už nusikalstamą bankrotą, kreditorių favoritizmą ar kitas nusikalstamas veikas,
kuriomis padaroma žala kreditoriams, yra reglamentuota BK XXXI skyriuje, kuriame
nustatyta atsakomybė už nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus ekonomikai
ir verslo tvarkai. Taigi įstatymų leidėjas, pripažinęs nusikalstamą bankrotą ir kitas su
akivaizdžiai gresiančio bankroto sąlyga susietas veikas nusikaltimais ekonomikai ir
verslo tvarkai, šių veikų padarymą pagrįstai nustatė kaip sąlygą, kuriai esant teismas
atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą.
4.3. Suinteresuoto asmens atstovas atkreipia dėmesį ir į tai, kad BK 182 straipsnyje numatyta nusikalstama veika – sukčiavimas yra vienas labiausiai paplitusių
nusikaltimų. Praktikoje žinoma daugybė sukčiavimo formų: motinystės (tėvystės)
pašalpų įgijimas apgaule, telefoninis sukčiavimas, pinigų išviliojimas apsimetant asmeniu, galinčiu padėti nukentėjusiajam išspręsti jo problemą, svetimo nekilnojamojo
turto pardavimas arba įkeitimas, fiktyvių įmonių steigimas ir prekių pirkimas konsignacijos pagrindais, paskui nesumokant už jas, pridėtinės vertės mokesčio neteisėtas
susigrąžinimas ar išvengimas ir pan. Ne visais sukčiavimo atvejais būtų tikslinga formaliai drausti iškelti fiziniam asmeniui bankroto bylą.
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5. Įstatyme, kuriuo reglamentuojamas fizinio asmens bankroto procesas, turėtų
būti nustatytas toks teisinis reguliavimas, kuriuo skolininkas būtų apsaugotas nuo
nuskurdinimo, siekiant skolininko ir kreditorių interesų pusiausvyros, ribojant kreditorių nuosavybės teises ir tais atvejais, kai žala kreditoriams padaroma tyčine nusikalstama veika. Tuo atveju, jeigu įstatyme būtų nustatytas teisinis reguliavimas, pagal
kurį iš nemokaus asmens tyčine nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimas būtų
išieškomas neribotą laiką, t. y. reikalavimas atlyginti šią žalą nebūtų nurašomas, toks
fizinis asmuo nebūtų suinteresuotas turėti legalų pajamų šaltinį, oficialiai nuosavybės
teise savo vardu įgyti turto, nes išieškojus skolas šio turto netektų. Taigi asmuo neribotą laiką įstatymo būtų paliekamas neapibrėžtoje padėtyje.
Kai nemokiam fiziniam asmeniui iškeliama bankroto byla, jis privalo vykdyti
FABĮ nustatytas pareigas, įskaitant pareigą pagal savo galimybes dirbti arba užsiimti
kita pajamų duodančia veikla. Jeigu fizinis asmuo, kuriam yra iškelta bankroto byla,
nuslepia bankroto proceso metu gautas lėšas ar kitą turtą, nevykdo kitų FABĮ nustatytų reikalavimų, bankroto byla jam nutraukiama. Užbaigus bankroto procesą, tokiam asmeniui sudaromos sąlygos integruotis į visuomenę, sumažinama jo socialinė
atskirtis, atitinkamai mažėja ir valstybės išlaidos, skiriamos socialinėms reikmėms.
Taigi ginčijamoje FABĮ 29 straipsnio 7 dalyje (2015 m. gruodžio 22 d. redakcija) nustatytas teisinis reguliavimas atitinka tiek fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto
byla, tiek kreditorių interesus, taip pat viešąjį interesą ir negali būti vertinamas kaip
neatitinkantis proporcingumo principo.
Atsižvelgiant į Konstitucijoje įtvirtintą asmenų lygiateisiškumo principą, kreditoriai, kuriems žala padaryta tyčinėmis nusikalstamomis veikomis, ir kreditoriai, žalą
patyrę dėl neatsargių nusikalstamų veikų, vien dėl skirtingų tų nusikalstamų veikų
padarymo kaltės formų įstatymu neturėtų būti traktuojami skirtingai.
Be to, žala asmenims gali būti padaroma ne tik tyčinėmis nusikalstamomis veikomis, bet ir kitais, tiek tyčiniais, tiek neatsargiais neteisėtais, veiksmais (pavyzdžiui,
administraciniais nusižengimais). Tad abejotina, ar išskiriant tik reikalavimus dėl
tyčinėmis nusikalstamomis veikomis padarytos žalos atlyginimo nebūtų diskriminuojami kiti kreditoriai, kuriems žala padaryta kitokiais neteisėtais veiksmais, nelaikomais nusikalstamomis veikomis.
III
Byloje gauta medžiaga
7. Rengiant bylą Konstitucinio Teismo posėdžiui gautos Audito, apskaitos, turto
vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus Audriaus Linarto, Lietuvos teisės instituto direktorės Jurgitos
Paužaitės-Kulvinskienės rašytinės nuomonės.
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Konstitucinis Teismas
konstatuoja:
I
Tyrimo ribos
8. Pareiškėjas Lietuvos Aukščiausiasis Teismas prašo ištirti inter alia, ar Konstitucijos 29 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja
FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 4 punktas tiek, kiek pagal jį bankroto byla gali būti iškelta
fiziniam asmeniui, kuris yra nuteistas pagal BK 182 straipsnį, jeigu dėl to jis tapo
nemokus ir jo teistumas nėra išnykęs.
Pareiškėjas Joniškio rajono apylinkės teismas prašo ištirti, ar Konstitucijos
29 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja FABĮ
5 straipsnio 8 dalies 4 punktas tiek, kiek pagal jį bankroto byla gali būti iškelta fiziniam asmeniui, kuris yra nuteistas pagal BK 182, 183, 300 straipsnius, jeigu dėl to jis
tapo nemokus ir jo teistumas nėra išnykęs.
9. Pareiškėjas Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat prašo ištirti, ar Konstitucijos 23 straipsnio 1 daliai, 30 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės
principui neprieštarauja FABĮ 29 straipsnio 7 dalis (2015 m. gruodžio 22 d. redakcija)
tiek, kiek pagal ją reikalavimai dėl tyčinėmis nusikalstamomis veikomis padarytos
žalos atlyginimo gali būti nurašyti.
Pažymėtina, kad pagal Seimo 2016 m. kovo 25 d. priimto Lietuvos Respublikos
fizinių asmenų bankroto įstatymo Nr. XI-2000 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 19, 25, 27 ir
29 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2235 13 straipsnio pakeitimo įstatymą FABĮ
29 straipsnio 7 dalis, išdėstyta viena 2015 m. gruodžio 22 d. redakcija, galiojo iki
2016 m. gruodžio 31 d., o ši dalis, išdėstyta kita tos pačios dienos redakcija, kuri
nustatyta siekiant joje vartojamas sąvokas suderinti su Seimo 2015 m. birželio 25 d.
priimtame Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse vartojamomis sąvokomis, įsigaliojo 2017 m. sausio 1 d.
Iš pareiškėjo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo prašymo matyti, kad jis ginčija
FABĮ 29 straipsnio 7 dalį (2015 m. gruodžio 22 d. redakcija), galiojusią iki 2016 m.
gruodžio 31 d.
10. Atsižvelgdamas į pareiškėjų prašymus, Konstitucinis Teismas šioje konstitucinės justicijos byloje tirs, ar:
– FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 4 punktas tiek, kiek pagal jį fizinio asmens bankroto
byla gali būti iškelta asmeniui, kuris yra nuteistas pagal BK 182, 183, 300 straipsnius,
jeigu dėl to jis tapo nemokus ir jo teistumas nėra išnykęs, neprieštarauja Konstitucijos
29 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui;
– FABĮ 29 straipsnio 7 dalis (2015 m. gruodžio 22 d. redakcija), galiojusi iki
2016 m. gruodžio 31 d. (toliau – ir FABĮ 29 straipsnio 7 dalis), tiek, kiek pagal ją
nurašomi reikalavimai dėl tyčinėmis nusikalstamomis veikomis padarytos žalos at-
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lyginimo, neprieštaravo Konstitucijos 23 straipsnio 1 daliai, 30 straipsnio 2 daliai,
konstituciniam teisinės valstybės principui.
II
Ginčijamas ir su juo susijęs teisinis reguliavimas
11. Seimas 2012 m. gegužės 10 d. priėmė Fizinių asmenų bankroto įstatymą,
kuriuo Lietuvos teisės sistemoje įtvirtino naują fizinio asmens bankroto institutą ir
sureguliavo fizinio asmens bankroto procesą.
11.1. FABĮ 1 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad šio įstatymo paskirtis – sudaryti
sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų
tenkinimą ir siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros.
11.2. FABĮ projekto aiškinamajame rašte pažymėta, kad priimant šį įstatymą
siekta nustatyti fizinių asmenų mokumo atkūrimo principus, kurie sudarytų sąlygas
fiziniams asmenims, iš esmės pablogėjus jų finansinei būklei, per protingą terminą
pagal išgales tenkinti kreditorių reikalavimus ir, pasibaigus šiam terminui, pagal įstatyme nustatytas sąlygas būti atleistiems nuo tolesnio skolų mokėjimo, t. y. sudaryti
sąlygas jiems išvengti skurdo ir atkurti jų mokumą, vėl tapti vartotojais ir (arba) užsiimti ūkine komercine veikla bei užtikrinti kreditorių reikalavimų tenkinimą nustatytąja tvarka. Aiškinamajame rašte pažymėta ir tai, kad tokia galimybė būtų suteikiama
tik sąžiningiems fiziniams asmenims.
11.3. FABĮ paskirtį taip yra išaiškinęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuojantis bendrosios kompetencijos teismų praktiką (2014 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2014, 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje
byloje Nr. 3K-3-561/2014 ir kt.). Jis, be kita ko, yra pažymėjęs ir tai, kad fizinio asmens bankroto procesu fiziniams asmenims, kurie dėl pablogėjusios finansinės padėties nebegali vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, suteikiama galimybė grįžti
į aktyvią ekonominę veiklą, netapti našta valstybės socialinei sistemai, taip apsaugant asmens orumą, o kreditoriams suteikiant galimybę atgauti bent dalį skolų (inter
alia 2015 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-394-415/2015, 2014 m.
gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2014).
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje sistemiškai kartu su kitomis šio įstatymo nuostatomis aiškinant FABĮ 1 straipsnio 1 dalį, kurioje nustatyta, kad šio įstatymo
paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti ne bet kurio, o tik sąžiningo fizinio asmens mokumą, pažymėta, kad teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą dėl jo nesąžiningumo dviem atvejais: jeigu jis tapo nemokus dėl sandorių, pažeidžiančių kreditorių teises, kurių sudaryti jis neprivalėjo, arba jeigu nustatomi kitokie jo veiksmai,
kurie Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka laikomi nesąžiningais.
Nesąžiningu asmuo pripažintinas, jeigu duomenys apie skolų atsiradimo pagrindą,
skolininko elgesį su savo finansais leidžia daryti išvadą, kad jis sąmoningai (kryptingai) leido susidaryti skoloms, tikėdamasis, jog nepatenkinti kreditorių reikalavimai
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bus nurašyti, ar kitais būdais elgėsi itin nerūpestingai, konkrečiomis aplinkybėmis jo
elgesį vertinant pagal protingumo ir teisingumo principus (inter alia 2014 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2014, 2015 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-217-969/2015); kiekvienu individualiu atveju asmens
veiksmus kvalifikuoti kaip nesąžiningus turi bylą nagrinėjantis teismas, remdamasis
Civilinio kodekso nuostatomis ir kasacinio teismo suformuota šių įstatymo nuostatų
taikymo praktika, atsižvelgdamas į FABĮ tikslus ir jame nustatytą specialųjį teisinį
reguliavimą (inter alia 2016 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-208313/2016).
11.4. Taigi įstatymų leidėjas fizinio asmens bankroto santykių teisiniu reguliavimu siekė sudaryti prielaidas atkurti skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyrą,
apsaugoti kreditorių interesus, suteikdamas galimybę iš nemokaus fizinio asmens atgauti bent dalį skolų, ir kartu palengvinti sąžiningo nemokaus fizinio asmens padėtį,
suteikdamas jam galimybę grįžti į aktyvią ekonominę veiklą, atleidžiant jį nuo tolesnio likusių skolų mokėjimo pasibaigus bankroto procesui. Pabrėžtina, kad Lietuvos
teisės sistemoje įtvirtinant fizinio asmens bankroto institutą nebuvo siekiama sudaryti sąlygų fiziniams asmenims apskritai išvengti atsakomybės už prisiimtas prievoles.
12. Pareiškėjai Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ir Joniškio rajono apylinkės
teismas ginčija FABĮ 5 straipsnio (su 2015 m. gruodžio 22 d. pakeitimais) 8 dalies
4 punkto atitiktį Konstitucijai.
12.1. FABĮ 5 straipsnio „Fizinio asmens pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjimas teisme“ (su 2015 m. gruodžio 22 d. pakeitimais) 8 dalyje
nustatyta:
„Teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu yra bent viena iš šių
sąlygų:
1) pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjimo metu teismas nustato, kad fizinio asmens būklė neatitinka šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytosios. Nustatant fizinio asmens būklę, nėra įskaitomi kreditorių reikalavimai, kurie šio
įstatymo 29 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka negali būti nurašyti;
2) paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti
bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
<…> 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų kreditorių interesus pažeidžiančių sandorių, kurių sudaryti jis neprivalėjo, ar kitokių fizinio asmens tyčinių veiksmų pateikiant neteisingą informaciją kreditoriams apie finansinę būklę prisiimant skolinius
įsipareigojimus ar sudarant kitus sandorius, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, ar fizinio asmens sąmoningo neveikimo, siekiant išvengti atsiskaitymo su
kreditoriais;
3) paaiškėja, kad fizinis asmuo tapo nemokus dėl savo žalingų įpročių (piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotinėmis ar kitomis psichotropinėmis medžiagomis, azartinių lošimų ir kitų);
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4) paaiškėja, kad fizinis asmuo yra nubaustas už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, nurodytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso <…> 207,
208, 209, 216, 222, 223 straipsniuose, ir jo teistumas nėra išnykęs, jeigu dėl to jis tapo
nemokus;
5) nuo fizinio asmens bankroto proceso nutraukimo ar pabaigos nepraėję
10 metų, išskyrus šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 7 punktuose nurodytus
atvejus;
6) paaiškėja, kad yra iškelta neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens,
kurio dalyvis yra fizinis asmuo, bankroto byla.“
Taigi FABĮ 5 straipsnio (su 2015 m. gruodžio 22 d. pakeitimais) 8 dalyje yra
įtvirtintos sąlygos, kurioms esant fizinio asmens bankroto byla negali būti iškelta;
nustatęs, kad yra bet kuri iš tų sąlygų, teismas atsisako iškelti bankroto bylą fiziniam
asmeniui. Pažymėtina, kad iš esmės visos šios sąlygos yra susijusios su tam tikra bankrutuoti siekiančio fizinio asmens būkle (kaip antai jo mokumu) arba tam tikrais šio
asmens atliktais veiksmais (kaip antai su tam tikrų nusikalstamų veikų padarymu).
Pareiškėjo ginčijamame FABĮ 5 straipsnio (su 2015 m. gruodžio 22 d. pakeitimais) 8 dalies 4 punkte nustatyta sąlyga siejama su nusikalstamų veikų, nurodytų
BK 207–209, 216, 222, 223 straipsniuose, padarymu: teismas atsisako iškelti fizinio
asmens bankroto bylą, jeigu paaiškėja, jog tas asmuo tapo nemokus dėl to, kad yra
nubaustas už šiuose BK straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas ir jo teistumas
nėra išnykęs. Taigi šioje nuostatoje įtvirtintas apribojimas iškelti bankroto bylą yra
laikinas: jis taikomas tol, kol nėra išnykęs asmens teistumas už jo padarytas minėtuose BK straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas. Asmuo, kuris tapo nemokus
dėl to, kad buvo nubaustas už vieną ar kelias iš minėtų nusikalstamų veikų, išnykus
teistumui gali kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, ir tokia byla jam gali būti
iškelta.
Šioje konstitucinės justicijos byloje aktualiu aspektu pažymėtina, kad nusikalstamų veikų, kurias padariusiam fiziniam asmeniui bankroto byla negali būti iškelta,
sąrašas, įtvirtintas ginčijamoje nuostatoje, yra baigtinis. Tai reiškia, kad fizinis asmuo,
nubaustas už kurią nors kitą nusikalstamą veiką (inter alia už nurodytas BK 182, 183,
300 straipsniuose veikas) ir dėl to tapęs nemokus, gali kreiptis į teismą dėl bankroto
bylos iškėlimo, net jei jo teistumas nėra išnykęs, ir tokia byla jam gali būti iškelta.
13. FABĮ 5 straipsnio (su 2015 m. gruodžio 22 d. pakeitimais) 8 dalies 4 punkte
yra įtvirtinta blanketinė norma, nukreipianti į BK 207–209, 216, 222, 223 straipsnius.
Taigi FABĮ 5 straipsnio (su 2015 m. gruodžio 22 d. pakeitimais) 8 dalies 4 punkto
nuostatos aiškintinos kartu su atitinkamomis BK (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nuostatomis.
13.1. Pagal BK 207 straipsnį „Kreditinis sukčiavimas“ yra baudžiamas asmuo,
kuris apgaule gavo kreditą, paskolą, subsidiją, laidavimo ar banko garantijos raštus
arba kitus kreditinius įsipareigojimus.
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Pagal BK 208 straipsnį „Skolininko nesąžiningumas“ yra baudžiamas asmuo,
kuris dėl savo sunkios ekonominės padėties ar nemokumo, kai akivaizdžiai grėsė
bankrotas, neturėdamas galimybės patenkinti visų kreditorių reikalavimų, patenkino
tik vieno ar keleto iš jų reikalavimus arba užtikrino vieno ar kelių kreditorių reikalavimus ir dėl to padarė turtinės žalos likusiems kreditoriams, taip pat asmuo, kuris dėl
savo sunkios ekonominės padėties ar nemokumo, kai akivaizdžiai grėsė bankrotas,
paslėpė, iššvaistė, perleido, pervedė į užsienį ar nepateisinamai pigiai pardavė turtą,
kuris galėjo būti pateiktas skoloms padengti, ir dėl to padarė turtinės žalos kreditoriams.
Pagal BK 209 straipsnį „Nusikalstamas bankrotas“ yra baudžiamas asmuo, kuris
sąmoningai blogai valdydamas įmonę nulėmė jos bankrotą ir dėl to padarė didelės
turtinės žalos kreditoriams.
Pagal BK 216 straipsnį „Nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas“ yra baudžiamas asmuo, kuris, siekdamas nuslėpti ar įteisinti savo paties ar kito asmens turtą,
žinodamas, kad jis gautas nusikalstamu būdu, tą turtą įgijo, valdė, naudojo, perdavė jį kitiems asmenims, atliko su tuo turtu susijusias finansines operacijas, sudarė
sandorius, naudojo jį ūkinėje, komercinėje veikloje, kitaip jį pertvarkė ar melagingai
nurodė, kad tai gauta iš teisėtos veiklos, taip pat asmuo, kuris slėpė savo paties ar kito
asmens turto tikrąjį pobūdį, šaltinį, buvimo vietą, disponavimą juo, judėjimą arba
nuosavybės ar kitas su tuo turtu susijusias teises, žinodamas, kad tas turtas gautas
nusikalstamu būdu.
Pagal BK 222 straipsnį „Apgaulingas apskaitos tvarkymas“ yra baudžiamas asmuo, kuris apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą arba paslėpė, sunaikino ar sugadino apskaitos dokumentus, jeigu dėl to negalima visiškai ar
iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio
ar struktūros.
Pagal BK 223 straipsnį „Aplaidus apskaitos tvarkymas“ yra baudžiamas asmuo,
kuris privalėjo tvarkyti, bet netvarkė teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos
arba aplaidžiai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, arba įstatymų
nustatytą laiką nesaugojo buhalterinės apskaitos dokumentų, jeigu dėl to negalima
visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros.
13.2. Pažymėtina, kad BK 207–209 straipsniai yra įtvirtinti XXXI skyriuje „Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ekonomikai ir verslo tvarkai“, o 216, 222,
223 straipsniai – XXXII skyriuje „Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai finansų
sistemai“.
13.3. Pareiškėjų ginčijamą FABĮ 5 straipsnio (su 2015 m. gruodžio 22 d. pakeitimais) 8 dalies 4 punkte nustatytą teisinį reguliavimą aiškinant kartu su nurodytais BK
straipsniais matyti, kad bankroto byla negali būti iškelta fiziniam asmeniui, kuris yra
nubaustas arba už šiuos nusikaltimus ekonomikai ir verslo tvarkai: kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, arba už šiuos nusikaltimus
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finansų sistemai: nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą, apgaulingą apskaitos
tvarkymą, aplaidų apskaitos tvarkymą, jeigu dėl šių išvardytų nusikalstamų veikų padarymo asmuo tapo nemokus ir jo teistumas nėra išnykęs. Vadinasi, bankroto byla
nekeliama tokiam fiziniam asmeniui, kuris tapo nemokus dėl to, kad yra nubaustas
už tam tikrus nusikaltimus, kuriais kėsinosi į valstybės ekonomiką, verslo tvarką ar
finansų sistemą ir kuriais inter alia siekė išvengti kreditinių įsipareigojimų vykdymo
ar kitaip padaryti turtinę žalą kreditoriams.
Pažymėtina, kad, kaip matyti iš aptarto teisinio reguliavimo, pagal FABĮ 5 straipsnio (su 2015 m. gruodžio 22 d. pakeitimais) 8 dalies 4 punktą fizinio asmens bankroto byla negali būti keliama, jeigu padarytos ne visos BK XXXI ir XXXII skyriuose
numatytos nusikalstamos veikos, o tik konkrečiai toje nuostatoje nurodytosios.
14. Kaip minėta, pareiškėjų nuomone, bankroto byla neturėtų būti keliama ir
fiziniam asmeniui, kuris yra nubaustas už nusikaltimus, nurodytus BK 182, 183,
300 straipsniuose.
14.1. Pagal BK 182 straipsnį „Sukčiavimas“ yra baudžiamas asmuo, kuris apgaule
savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba
ją panaikino.
Pagal BK 183 straipsnį „Turto pasisavinimas“ yra baudžiamas asmuo, kuris pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę arba didelės
mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes.
Pagal BK 300 straipsnį „Dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu
dokumentu“ yra baudžiamas asmuo, kuris pagamino netikrą dokumentą, suklastojo
tikrą dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė,
gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo.
14.2. Pažymėtina, kad BK 182, 183 straipsniai yra įtvirtinti XXVIII skyriuje „Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams
interesams“, o 300 straipsnis – XLIII skyriuje „Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai, susiję su dokumentų ar matavimo priemonių klastojimu“.
15. Pareiškėjas Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat ginčija FABĮ 29 straipsnio 7 dalies atitiktį Konstitucijai.
15.1. FABĮ 29 straipsnio „Kreditorių reikalavimų tenkinimas“ 7 dalyje buvo nustatyta:
„Plane numatyti likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai, tarp jų įkeitimu ir (ar)
hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai, baigus fizinio asmens bankroto procesą,
išskyrus šio įstatymo 30 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytą atvejį, nurašomi, išskyrus reikalavimus dėl žalos atlyginimo dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, ar
mirties ir piniginių lėšų vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentų) bei reikalavimus, kurie
kyla iš fizinio asmens pareigos sumokėti valstybei baudas, paskirtas už fizinio asmens
padarytus administracinius teisės pažeidimus arba nusikalstamas veikas, ir įkeitimu
ir (ar) hipoteka užtikrintus kreditorių reikalavimus, jeigu šie kreditoriai ir fizinis asmuo susitarė dėl įkeisto turto išsaugojimo fizinio asmens bankroto proceso metu,
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nebent šio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 10 punkte nurodytame susitarime susitarta
kitaip.“
Taigi FABĮ 29 straipsnio 7 dalyje reguliuojami kreditorių ir skolininko santykiai
pasibaigus fizinio asmens bankroto procesui – skolininkas atleidžiamas nuo pareigos vykdyti likusius nepatenkintus kreditorių reikalavimus, ir jie nurašomi. Tačiau ši
bendra taisyklė taikoma ne visais atvejais – net ir pasibaigus fizinio asmens bankroto
procesui skolininkas privalo visiškai įvykdyti FABĮ 29 straipsnio 7 dalyje nurodytus reikalavimus: atlyginti žalą, padarytą dėl suluošinimo, kitokio kūno sužalojimo
ar mirties; išlaikyti savo vaikus (įvaikius); sumokėti valstybei baudas už padarytus
administracinius nusižengimus arba nusikalstamas veikas; įvykdyti įkeitimu ir (ar)
hipoteka užtikrintus kreditorių reikalavimus, jeigu šie kreditoriai ir fizinis asmuo susitarė dėl įkeisto turto išsaugojimo fizinio asmens bankroto proceso metu. Šis reikalavimų, kurie turi būti vykdomi net ir pasibaigus fizinio asmens bankroto procesui,
sąrašas yra išsamus. Taigi iš visų kitų fizinio asmens turėtų skolinių įsipareigojimų
kylantys reikalavimai, inter alia reikalavimas atlyginti tyčine nusikalstama veika padarytą žalą, pasibaigus bankroto procesui nurašomi, t. y. nebeturi būti vykdomi.
15.2. Šios konstitucinės justicijos bylos kontekste pažymėtina, kad pagal FABĮ
29 straipsnio 7 dalyje nustatytą teisinį reguliavimą, nurašius nesumokėtą asmeniui
tyčine nusikalstama veika padarytos žalos (išskyrus žalą dėl suluošinimo, kitokio
kūno sužalojimo ar mirties) atlyginimo dalį, likusi neatlyginta tyčine nusikalstama
veika padarytos žalos atlyginimo dalis nebeturi būti atlyginama. Vadinasi, pagal šį
teisinį reguliavimą, pasibaigus bankroto procesui ir nurašius likusią nesumokėtą tyčine nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo dalį, tokią žalą padaręs asmuo
nebeprivalo atlyginti visos padarytos žalos (inter alia tos, kurią atlyginti priteista teismo sprendimu), o tokią žalą patyręs asmuo, tapęs asmens, padariusio žalą, kreditoriumi fizinio asmens bankroto procese, negali gauti patirtos žalos atlyginimo.
15.3. Ginčijamoje FABĮ 29 straipsnio 7 dalyje taip pat numatyta, kad nepatenkinti kreditorių reikalavimai baigus fizinio asmens bankroto procesą nenurašomi
FABĮ 30 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytu atveju.
FABĮ 30 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyta, kad jeigu bankroto administratorius pateikia teismui dokumentus, patvirtinančius, kad fizinis asmuo gali ir galės
ateityje įvykdyti skolinius įsipareigojimus, teismas priima sprendimą baigti fizinio
asmens bankroto bylą.
Taigi tais atvejais, kai bankroto proceso metu paaiškėja, kad fizinis asmuo objektyviai gali ir galės ateityje įvykdyti turimus skolinius įsipareigojimus, dėl kurių buvo
iškelta bankroto byla, teismui priėmus sprendimą iškeltą bankroto bylą nutraukti fizinis asmuo privalo įvykdyti visus turimus skolinius įsipareigojimus.
15.4. Kaip minėta, 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo FABĮ 29 straipsnio 7 dalis, išdėstyta kita 2015 m. gruodžio 22 d. redakcija.
Pažymėtina, kad šia redakcija išdėstytoje FABĮ 29 straipsnio 7 dalyje nustatytas
teisinis reguliavimas šioje byloje aktualiu aspektu nepakito.
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16. Ginčijamas FABĮ 29 straipsnio 7 dalyje nustatytas teisinis reguliavimas dėl
skolinių įsipareigojimų vykdymo pasibaigus bankroto procesui aiškintinas kitų šio
įstatymo nuostatų kontekste.
16.1. Pagal FABĮ 6 straipsnio (su 2015 m. gruodžio 22 d. pakeitimais) 1 dalį
teismas nusprendžia iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis
asmuo yra nemokus ir nėra FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje nustatytų bankroto bylos nekėlimo pagrindų.
16.2. Fizinio asmens nemokumo sąvoka apibrėžta FABĮ 2 straipsnio 2 dalyje,
pagal kurią nemokiu laikomas fizinis asmuo, negalintis įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Vyriausybės patvirtintas
minimaliąsias mėnesines algas (MMA).
Pagal FABĮ 5 straipsnio (su 2015 m. gruodžio 22 d. pakeitimais) 8 dalies 1 punktą, kaip minėta, nustatant, ar fizinis asmuo yra nemokus, nėra įskaitomi kreditorių
reikalavimai, kurie šio įstatymo 29 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka negali būti
nurašyti.
Vadinasi, nustatant, ar fizinis asmuo yra nemokus, t. y. apskaičiuojant, ar jo negalimi įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, kurių mokėjimo terminai yra suėję, viršija
25 MMA, įskaitomi tik tie skoliniai įsipareigojimai, iš kurių kylantys reikalavimai,
pasibaigus bankroto procesui, būtų nurašyti.
Šiame kontekste paminėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas
asmens nemokumo sąvoką, yra pažymėjęs, jog pagal FABĮ 2 straipsnio 2 dalį teismas, spręsdamas, ar fizinis asmuo gali įvykdyti savo įsipareigojimus, be kita ko, turi
įvertinti skolinių įsipareigojimų kitimo perspektyvą atsižvelgdamas į asmens turimą
turtą ir jo gaunamas pajamas, t. y. teismas turi nustatyti ne tik tai, kad skolų, kurių
mokėjimo terminai yra suėję, suma viršija 25 MMA, bet ir tai, ar asmuo objektyviai
neturi galimybės šių skolų padengti nei šiuo metu, nei per protingą terminą (2015 m.
birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-379-701/2015).
16.3. Taigi pagal FABĮ 2 straipsnio 2 dalį, 5 straipsnio (su 2015 m. gruodžio 22 d.
pakeitimais) 8 dalies 1 punktą, 29 straipsnio 7 dalį nustatant, ar fizinis asmuo yra nemokus, į jo objektyviai negalimų įvykdyti skolinių įsipareigojimų sumą neįskaitomi
skoliniai įsipareigojimai dėl žalos, padarytos dėl suluošinimo, kitokio kūno sužalojimo ar mirties, atlyginimo, dėl vaikų išlaikymo, dėl baudų valstybei sumokėjimo ir
dėl įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintų reikalavimų vykdymo, jeigu kreditorius ir fizinis asmuo buvo susitarę išsaugoti įkeistą turtą fizinio asmens bankroto proceso metu.
Tai reiškia, kad asmuo pripažįstamas nemokiu tik jeigu jo negalimų įvykdyti turimų
skolinių įsipareigojimų, kitų nei išvardytieji FABĮ 29 straipsnio 7 dalyje, suma viršija
25 MMA. Taigi, jeigu asmuo turi tik tokių skolinių įsipareigojimų, iš kurių kylantys
reikalavimai pagal FABĮ 29 straipsnio 7 dalį pasibaigus bankroto bylai nenurašomi, jis
negali būti pripažintas nemokiu, ir tokiu atveju jam bankroto byla negali būti iškelta.
17. Apibendrinant išdėstytą ginčijamą ir su juo susijusį teisinį reguliavimą konstatuotina, kad:
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– fizinio asmens bankroto instituto teisiniu reguliavimu siekta sudaryti prielaidas atkurti skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyrą, apsaugoti kreditorių interesus suteikiant galimybę iš nemokaus fizinio asmens atgauti bent dalį skolų, taip pat
palengvinti sąžiningo nemokaus fizinio asmens padėtį suteikiant jam galimybę grįžti
į aktyvią ekonominę veiklą; tačiau reguliuojant fizinio asmens bankroto procesą nebuvo siekiama sudaryti sąlygų fiziniams asmenims apskritai išvengti atsakomybės už
turimus skolinius įsipareigojimus;
– pagal ginčijamą FABĮ 5 straipsnio (su 2015 m. gruodžio 22 d. pakeitimais)
8 dalies 4 punktą bankroto byla negali būti iškelta fiziniam asmeniui, kuris yra nubaustas už kurį nors BK 207–209 straipsniuose nurodytą nusikaltimą ekonomikai ir
verslo tvarkai arba už kurį nors BK 216, 222, 223 straipsniuose nurodytą nusikaltimą finansų sistemai, jeigu dėl šių nusikalstamų veikų padarymo jis tapo nemokus
ir jo teistumas nėra išnykęs; tačiau tokia byla gali būti iškelta asmeniui, nubaustam
už bet kokius kitus nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, inter alia už BK
82, 183 straipsniuose nurodytus nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, taip pat BK 300 straipsnyje nurodytą nusikaltimą valdymo tvarkai;
– pagal FABĮ 2 straipsnio 2 dalį, 5 straipsnio (su 2015 m. gruodžio 22 d. pakeitimais) 8 dalies 1 punktą, 29 straipsnio 7 dalį asmuo pripažįstamas nemokiu, jeigu
jo objektyviai negalimų įvykdyti turimų skolinių įsipareigojimų, kitų nei išvardytieji
FABĮ 29 straipsnio 7 dalyje, suma viršija 25 MMA; jeigu asmuo turi tik tokių skolinių įsipareigojimų, iš kurių kylantys reikalavimai, pasibaigus bankroto procesui, nėra
nurašomi, bankroto byla jam negali būti iškelta;
– pagal ginčijamą FABĮ 29 straipsnio 7 dalį, pasibaigus fizinio asmens bankroto
procesui, neįvykdyti reikalavimai atlyginti asmeniui tyčine nusikalstama veika padarytą žalą (išskyrus žalą dėl suluošinimo, kitokio kūno sužalojimo ar mirties) yra nurašomi, taigi neatlyginta žalos dalis (inter alia ta dalis, kurią atlyginti priteista teismo
sprendimu) nebeturi būti atlyginama.
III
Fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 straipsnio 8 dalies 4 punkto
atitikties Konstitucijai vertinimas
18. Šioje konstitucinės justicijos byloje tiriama FABĮ 5 straipsnio (su 2015 m.
gruodžio 22 d. pakeitimais) 8 dalies 4 punkto tiek, kiek pagal jį fizinio asmens bankroto byla gali būti iškelta asmeniui, kuris yra nuteistas pagal BK 182, 183, 300 straipsnius, jeigu dėl to jis tapo nemokus ir jo teistumas nėra išnykęs, atitiktis Konstitucijos
29 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui.
19. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintas asmenų lygybės įstatymui principas reiškia žmogaus teisę būti traktuojamam vienodai su kitais, įpareigoja vienodus faktus vertinti vienodai ir draudžia iš esmės tokius pat faktus savavališkai vertinti skirtingai; konstitucinis asmenų
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lygiateisiškumo principas būtų pažeistas, jeigu tam tikri asmenys ar jų grupės būtų
traktuojami skirtingai, nors tarp jų nėra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų,
kad nevienodas traktavimas būtų objektyviai pateisinamas (inter alia 2013 m. vasario
22 d., 2016 m. birželio 20 d., 2017 m. sausio 25 d. nutarimai); vertinant, ar pagrįstai
yra nustatytas skirtingas reguliavimas, būtina atsižvelgti į konkrečias teisines aplinkybes; pirmiausia turi būti įvertinti asmenų ir objektų, kuriems taikomas skirtingas
teisinis reguliavimas, teisinės padėties skirtumai (inter alia 2015 m. rugsėjo 22 d.,
2016 m. kovo 15 d. nutarimai).
20. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje ne kartą konstatuota ir tai, kad konstitucinis asmenų lygiateisiškumo principas neatsiejamas nuo konstitucinio teisinės
valstybės principo, integruojančio įvairias Konstitucijoje įtvirtintas, jos saugomas ir
ginamas vertybes; konstitucinio asmenų lygiateisiškumo principo pažeidimas kartu
yra ir konstitucinio teisinės valstybės principo pažeidimas (inter alia 2012 m. vasario
6 d., 2013 m. vasario 22 d., 2016 m. birželio 7 d. nutarimai).
21. Vertinant ginčijamo fizinio asmens bankroto santykių teisinio reguliavimo
atitiktį Konstitucijai pažymėtina, kad pagal Konstituciją įstatymų leidėjui apskritai
nekyla pareigos nustatyti fizinio asmens bankroto instituto kaip vieno iš galimų būdų
fizinio asmens nemokumo problemoms spręsti. Pasirinkęs Lietuvos teisės sistemoje
įtvirtinti fizinio asmens bankroto institutą, įstatymų leidėjas, siekdamas, be kita ko,
užtikrinti nemokaus fizinio asmens ir jo kreditorių interesų pusiausvyrą, turi plačią
diskreciją reguliuoti fizinio asmens bankroto santykius, inter alia pasirinkti fizinio
asmens bankroto instituto modelį, apibrėžti galinčių bankrutuoti asmenų ratą, nustatyti fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo pagrindus, atvejus, kada tokia byla negali
būti iškelta, reguliuoti fizinio asmens bankroto procedūras, nustatyti atleidimo nuo
skolinių įsipareigojimų vykdymo sąlygas, kitus esminius fizinio asmens bankroto
instituto elementus. Tačiau tai darydamas įstatymų leidėjas privalo paisyti Konstitucijos normų ir principų.
Šiame kontekste pažymėtina ir tai, kad fizinio asmens bankroto instituto modeliai yra įvairūs; įstatymų leidėjo pasirinkimas įstatymais įtvirtinti vieną ar kitą fizinio
asmens bankroto instituto modelį gali priklausyti nuo konkrečių įstatymų leidėjo
tikslų. Be to, įstatymais gali būti numatytas teisminis arba neteisminis fizinio asmens
bankroto procesas. Įstatymų leidėjas, naudodamasis turima plačia diskrecija pasirinkti vieną ar kitą fizinio asmens bankroto instituto modelį, gali nustatyti ir tokį
modelį, pagal kurį teismui fizinio asmens bankroto procese būtų suteikti platesni
įgaliojimai spręsti inter alia dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo ir (arba) atleidimo nuo likusių neįvykdytų skolinių įsipareigojimų vykdymo pasibaigus bankroto
procesui, atsižvelgus į konkrečios bylos aplinkybes ir įvertinus kiekvieno bankrutuoti
siekiančio fizinio asmens padėtį.
Šios konstitucinės justicijos bylos kontekste taip pat pažymėtina, kad pagal
Konstitucijos 29 straipsnį, konstitucinį teisinės valstybės principą įstatymų leidėjas,
reguliuodamas fizinio asmens bankroto santykius, privalo vienodai traktuoti vienoKONSTITUCINĖ JURISPRUDENCIJA 2017 Nr. 2 (46)
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doje (panašioje) padėtyje esančius asmenis ir nustatyti visiems fiziniams asmenims
vienodai taikytinus fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo pagrindus ir tvarką.
22. Minėta, kad pagal FABĮ 5 straipsnio (su 2015 m. gruodžio 22 d. pakeitimais) 8 dalies 4 punktą teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu
asmuo yra nubaustas už kurį nors BK 207–209 straipsniuose nurodytą nusikaltimą
ekonomikai ir verslo tvarkai arba už kurį nors BK 216, 222, 223 straipsniuose nurodytą nusikaltimą finansų sistemai, jeigu dėl to jis tapo nemokus ir jo teistumas nėra
išnykęs, tačiau tokia byla gali būti iškelta asmeniui, nubaustam už bet kokius kitus
nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, inter alia BK 182, 183 straipsniuose
nurodytus nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, taip
pat BK 300 straipsnyje nurodytą nusikaltimą valdymo tvarkai.
23. Pareiškėjai savo abejones ginčijamos nuostatos atitiktimi Konstitucijos
29 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui iš esmės grindžia dviejų –
BK 182 ir 207 straipsniuose numatytų – nusikalstamų veikų panašumu ir teigia, kad
įstatymų leidėjo pasirinktas kriterijus, pagal kurį atrinktos FABĮ 5 straipsnio 8 dalies
4 punkte nurodytos nusikalstamos veikos, kurias padarius fizinio asmens bankroto
byla negali būti iškelta, nėra aiškus ir kad asmenys, padarę kitas, pareiškėjų nuomone,
panašias nusikalstamas veikas, nepagrįstai traktuojami palankiau.
23.1. Pareiškėjų prašymuose pateiktų argumentų kontekste pažymėtina, kad nors
kitomis nei nurodytosios FABĮ 5 straipsnio (su 2015 m. gruodžio 22 d. pakeitimais)
8 dalies 4 punkte nusikalstamomis veikomis, inter alia numatytomis BK 182, 183,
300 straipsniuose, taip pat gali būti padaryta turtinė žala ir reikalavimas ją atlyginti
taip pat gali lemti žalą padariusio asmens nemokumą, ginčijamoje nuostatoje nurodytos nusikalstamos veikos, už kurių padarymą baudžiamoji atsakomybė nustatyta
BK 207–209, 216, 222, 223 straipsniuose, nuo kitų nusikalstamų veikų skiriasi savo
objektu, t. y. jomis kėsinamasi į specifinius teisinius gėrius – valstybės ekonomiką,
verslo tvarką ar finansų sistemą; be to, jomis inter alia siekiama išvengti kreditinių įsipareigojimų vykdymo ar kitaip padaryti turtinę žalą kreditoriams. Tad šias nusikalstamas veikas padarę asmenys ir asmenys, padarę kitus nusikaltimus arba baudžiamuosius nusižengimus, inter alia tuos, kuriais kėsinamasi į nuosavybę, turtines teises
ir turtinius interesus, negali būti laikomi esančiais vienodoje (panašioje) padėtyje.
Pabrėžtina, kad FABĮ 5 straipsnio (su 2015 m. gruodžio 22 d. pakeitimais) 8 dalies 4 punkto nuostata, pagal kurią fizinio asmens bankroto byla negali būti iškelta
asmeniui, kuris yra nubaustas už kurį nors BK 206–209 straipsniuose nurodytą nusikaltimą ekonomikai ir verslo tvarkai arba už kurį nors BK 216, 222, 223 straipsniuose
nurodytą nusikaltimą finansų sistemai, yra taikytina vienodai visiems šias nusikalstamas veikas padariusiems asmenims.
23.2. Šiame kontekste paminėtina ir tai, kad pareiškėjų prašymuose nurodytų
BK 182 straipsnio „Sukčiavimas“ ir 207 straipsnio „Kreditinis sukčiavimas“ santykį
yra nagrinėjęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas; jis, be kita ko, pažymėjo, kad nors
abiejų straipsnių pavadinimuose vartojamas žodis sukčiavimas, šie straipsniai skiKONSTITUCINĖ JURISPRUDENCIJA 2017 Nr. 2 (46)
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riasi nusikaltimo sudėties požymiais, nusikaltimo padarymo sritimi (kreditinio sukčiavimo sritis daug siauresnė negu sukčiavimo), tikslu (sukčiavimo atveju apgaulė
panaudojama turint tikslą pasisavinti turtą, o kreditinio sukčiavimo atveju – siekiant
ne pasisavinti turtą, o užvaldyti jį tam, kad būtų panaudotas vystant ūkinę, komercinę ar finansinę veiklą ir vėliau būtų atsiskaityta su kreditoriumi), dalyku (sukčiavimo
dalykas yra piniginės lėšos, o kreditinio sukčiavimo – paskolų suteikimo tvarka ir
sąlygos), baigtinumu (atitinkamai materialioji ir formalioji nusikaltimų sudėtys), veikos pavojingumo pobūdžiu ir kt. (2009 m. vasario 3 d. nutartis baudžiamojoje byloje
Nr. 2K-35/2009, 2013 m. birželio 25 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-339/201,
2016 m. gruodžio 30 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-304-976/2016).
Kaip matyti iš šio BK 182, 207 straipsnių aiškinimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, šiuose straipsniuose nurodytos nusikalstamos veikos yra skirtingos,
todėl jas padarę asmenys savaime negalėtų būti traktuojami kaip vienodoje (panašioje) padėtyje esantys asmenys.
23.3. Vadinasi, FABĮ 5 straipsnio (su 2015 m. gruodžio 22 d. pakeitimais) 8 dalies 4 punkte išvardytas nusikalstamas veikas padarę asmenys ir kitas nusikalstamas
veikas, inter alia numatytąsias BK 182, 183, 300 straipsniuose, padarę asmenys nėra
vienodoje (panašioje) padėtyje fizinio asmens bankroto proceso požiūriu, taigi nevienodas jų traktavimas yra objektyviai pateisinamas.
23.4. Kartu pažymėtina ir tai, kad įstatymų leidėjas, naudodamasis pagal Konstituciją turima plačia diskrecija reguliuoti fizinio asmens bankroto santykius, inter alia
nustatyti fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo pagrindus ir atvejus, kai tokia byla
negali būti iškelta, gali įstatyme nustatyti ir kitus atvejus, kai bankroto byla fiziniam
asmeniui nekeliama, be kita ko, nuspręsti, kad bankroto byla negali būti iškelta asmenims, nubaustiems už kitas nei nurodytosios ginčijamoje nuostatoje nusikalstamas
veikas. Taigi tai, kad pagal ginčijamą FABĮ 5 straipsnio (su 2015 m. gruodžio 22 d. pakeitimais) 8 dalies 4 punkto nuostatą fizinio asmens bankroto byla negali būti iškelta
asmenims, nubaustiems būtent už joje išvardytuose įstatymų leidėjo pasirinktuose
BK straipsniuose nurodytus nusikaltimus, savaime nėra pagrindas ginčijamą nuostatą pripažinti prieštaraujančia Konstitucijai.
24. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad FABĮ 5 straipsnio
(su 2015 m. gruodžio 22 d. pakeitimais) 8 dalies 4 punktas neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui.
IV
Fizinių asmenų bankroto įstatymo 29 straipsnio 7 dalies
atitikties Konstitucijai vertinimas
25. Šioje konstitucinės justicijos byloje taip pat tiriama FABĮ 29 straipsnio 7 dalies tiek, kiek pagal ją nurašomi reikalavimai dėl tyčinėmis nusikalstamomis veikomis
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padarytos žalos atlyginimo, atitiktis Konstitucijos 23 straipsnio 1 daliai, 30 straipsnio
2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.
26. Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmeniui padarytos materialinės ir moralinės žalos atlyginimą nustato įstatymas.
Kaip yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, saugant ir ginant žmogaus teises ir
laisves, inter alia žmogaus orumą, žalos atlyginimo institutui tenka ypatinga svarba
(2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas); neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimas – vienas iš pagrindinių pažeistų teisių ir laisvių gynimo būdų (2000 m. birželio
30 d. nutarimas).
Konstitucinis Teismas savo aktuose (inter alia 2006 m. rugpjūčio 19 d., 2010 m.
vasario 3 d., 2015 m. balandžio 16 d. nutarimuose) yra suformavęs plačią oficialiąją
konstitucinę žalos atlyginimo doktriną, grindžiamą esmine nuostata, jog būtinumas
atlyginti asmeniui padarytą materialinę ir moralinę žalą yra konstitucinis principas,
kurį įtvirtinant siekiama užtikrinti, kad asmenims, patyrusiems materialinę ar moralinę žalą, ji bus atlyginta.
26.1. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad asmeniui padarytos žalos atlyginimas turi būti realus ir teisingas (2010 m. vasario 3 d., 2010 m. lapkričio 29 d.,
2013 m. gruodžio 6 d. nutarimai); Konstitucijoje imperatyviai reikalaujama įstatymu nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad asmuo, kuriam neteisėtais veiksmais buvo
padaryta žala, visais atvejais galėtų reikalauti teisingo tos žalos atlyginimo ir tą atlyginimą gauti (inter alia 2006 m. rugpjūčio 19 d., 2010 m. vasario 3 d., 2013 m. gruodžio 6 d. nutarimai).
26.2. Konstitucijoje garantuojama asmens teisė į neteisėtais veiksmais padarytos
materialinės ir moralinės žalos atlyginimą, įskaitant teisminį žalos išieškojimą (inter
alia 2000 m. birželio 30 d. nutarimas). Toks asmeniui padarytos (ir atlygintinos) žalos skirstymas į materialinę ir moralinę lemia su atitinkamos rūšies žalos atlyginimu
susijusių santykių teisinio reguliavimo ypatumus; atlyginant materialinę žalą visais
atvejais yra įmanoma vadovautis visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principu (restitutio in integrum), taigi už materialius praradimus atlyginama materialiomis vertybėmis; tuo tarpu moralinė žala yra dvasinė skriauda, kurią tik sąlygiškai galima
įvertinti ir kompensuoti materialiai (2006 m. rugpjūčio 19 d., 2010 m. vasario 3 d.
nutarimai).
26.3. Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinta įstatymų leidėjo pareiga
išleisti įstatymą ar įstatymus, nustatančius žalos atlyginimą asmeniui už jam padarytą
materialinę ir moralinę žalą (inter alia 2010 m. vasario 3 d., 2012 m. balandžio 18 d.
nutarimai), ir nustatyti pakankamas teisės gauti padarytos žalos atlyginimą įgyvendinimo priemones (2010 m. vasario 3 d. nutarimas). Įstatymu gali būti numatyti
atvejai, kai padaryta žala atlyginama ne visai arba žalą padaręs asmuo atleidžiamas
nuo žalos atlyginimo (pavyzdžiui, esant nukentėjusiojo kaltei arba būtinosios ginties
atveju) (1997 m. sausio 20 d. nutarimas).
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Įstatymų leidėjas, įstatymu ar įstatymais reguliuodamas santykius, susijusius su
asmeniui padarytos materialinės ir (arba) moralinės žalos atlyginimu, turi tam tikrą
diskreciją, kiek jos neriboja Konstitucija (2006 m. rugpjūčio 19 d., 2010 m. vasario
3 d. nutarimai). Antai įstatymuose nustatytas teisinis reguliavimas gali būti diferencijuotas pagal tai, ar neteisėtais veiksmais padaryta žala yra atlyginama neteismine,
ar teismine tvarka, tačiau jokiu būdu negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo,
kuriuo būtų paneigta asmens teisė kreiptis į teismą ir reikalauti teisingai atlyginti
neteisėtais veiksmais padarytą žalą (2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas). Iš Konstitucijos neišplaukia, kad įstatymais galima nustatyti kokias nors išimtis, pagal kurias
asmeniui padaryta materialinė ir (arba) moralinė žala neatlyginama (2006 m. rugpjūčio 19 d., 2010 m. gegužės 13 d. nutarimai).
27. Bendrieji konstituciniai žalos atlyginimo nukentėjusiam asmeniui pagrindai kyla inter alia iš konstitucinių teisingumo, teisinės valstybės principų (inter alia
2010 m. vasario 3 d., 2010 m. lapkričio 29 d., 2013 m. gruodžio 6 d. nutarimai).
27.1. Konstitucinis žalos atlyginimo principas neatsiejamas nuo Konstitucijoje
įtvirtinto teisingumo principo (2006 m. rugpjūčio 19 d., 2010 m. vasario 3 d. nutarimai). Teisingumas gali būti įgyvendintas užtikrinant tam tikrą interesų pusiausvyrą, išvengiant atsitiktinumų ir savivalės, socialinio gyvenimo nestabilumo, interesų
priešpriešos (inter alia 2008 m. gruodžio 24 d., 2015 m. gegužės 14 d., 2016 m. spalio
27 d. nutarimai). Įstatymais turi būti sudarytos visos reikiamos teisinės prielaidos padarytą žalą atlyginti teisingai; įstatymų leidėjas negali nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuriuo būtų sudarytos prielaidos atsirasti tokiai situacijai, kad asmuo, patyręs
žalą, negalėtų gauti teisingo žalos atlyginimo (2010 m. vasario 3 d. nutarimas).
27.2. Konstitucinis imperatyvas, kad žala turi būti atlyginta teisingai, yra susijęs
ir su konstituciniais žalos atlyginimo proporcingumo, adekvatumo principais, pagal
kuriuos reikalaujama, kad teisės aktuose nustatytos ir taikomos priemonės būtų proporcingos siekiamam tikslui, neribotų asmens teisių labiau, negu būtina teisėtam ir
visuotinai reikšmingam, konstituciškai pagrįstam tikslui pasiekti, nesudarytų prielaidų piktnaudžiauti teise (2009 m. kovo 27 d., 2010 m. vasario 3 d. nutarimai).
28. Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalies nuostata, kad asmeniui padarytos materialinės ir moralinės žalos atlyginimą nustato įstatymas, yra susijusi ir su Konstitucijos 23 straipsnio nuostatomis, kuriomis užtikrinamas nuosavybės neliečiamumas ir
apsauga. Konstitucinis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad konstitucinė nuosavybės
teisių apsauga, be kita ko, reiškia iš Konstitucijos bei Konstitucijai neprieštaraujančių
įstatymų kylančios teisės reikalauti, kad būtų įvykdyti turtinio pobūdžio įsipareigojimai asmeniui, apsaugą (2003 m. liepos 4 d., 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimai).
Šios konstitucinės justicijos bylos kontekste pažymėtina, kad asmens teisė reikalauti atlyginti neteisėtais veiksmais padarytą žalą kyla iš Konstitucijos 30 straipsnio
2 dalies, o pagal Konstitucijos 23 straipsnį yra ginami šios teisės turtiniai aspektai.
29. Šios konstitucinės justicijos bylos kontekste paminėtina ir tai, kad Konstitucijos preambulėje įtvirtintas atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisiKONSTITUCINĖ JURISPRUDENCIJA 2017 Nr. 2 (46)
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nės valstybės siekis suponuoja tai, kad privalu stengtis užtikrinti, kad kiekvienas asmuo ir visa visuomenė būtų saugūs nuo nusikalstamų kėsinimųsi (inter alia 2000 m.
gegužės 8 d., 2010 m. gegužės 28 d., 2013 m. lapkričio 15 d. nutarimai).
29.1. Kaip yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pagal Konstituciją įstatyme
nusikalstamomis įvardijamos tik tos veikos, kurios iš tikrųjų yra pavojingos ir kuriomis daroma didelė žala asmens, visuomenės ir valstybės interesams (2003 m. birželio
10 d. nutarimas). Nusikaltimai – tai teisės pažeidimai, kuriais itin šiurkščiai pažeidžiamos konstitucinės žmonių teisės ir laisvės, kitos Konstitucijos saugomos ir ginamos vertybės (inter alia 2003 m. liepos 4 d., 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimai), daromas neigiamas poveikis gyvenimo sąlygoms, žmonių gyvenimo lygiui, kėsinamasi
į valstybės ir visuomenės gyvenimo pagrindus (inter alia 2004 m. gruodžio 29 d.,
2006 m. sausio 16 d. nutarimai).
29.2. Valstybė, vykdydama savo funkcijas ir veikdama visos visuomenės interesais, turi priedermę užtikrinti žmogaus teisių ir laisvių, kitų Konstitucijos saugomų ir
ginamų vertybių, kiekvieno žmogaus ir visos visuomenės veiksmingą apsaugą inter
alia nuo nusikalstamų kėsinimųsi (inter alia 2004 m. gruodžio 29 d., 2006 m. sausio
16 d. nutarimai). Pagal Konstituciją valstybė turi ne tik teisę, bet ir priedermę imtis
įvairių teisėtų priemonių, užkertančių kelią nusikaltimams, ribojančių bei mažinančių nusikalstamumą; šios priemonės turi būti veiksmingos (2000 m. gegužės 8 d.,
2006 m. sausio 16 d. nutarimai).
29.3. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs ir tai, kad teisinėje valstybėje negali
būti nepaisoma bendrojo teisės principo, kad niekas negali turėti naudos iš savo padaryto teisės pažeidimo (2006 m. kovo 14 d., 2008 m. kovo 15 d. nutarimai).
30. Minėta, kad pagal FABĮ 29 straipsnio 7 dalį pasibaigus bankroto procesui likę
nepatenkinti kreditorių reikalavimai nurašomi, išskyrus reikalavimus dėl žalos atlyginimo dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, ar mirties ir piniginių lėšų vaikui
(įvaikiui) išlaikyti (alimentų) bei reikalavimus, kurie kyla iš fizinio asmens pareigos
sumokėti valstybei baudas, paskirtas už fizinio asmens padarytus administracinius
teisės pažeidimus arba nusikalstamas veikas, ir įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintus
kreditorių reikalavimus, jeigu šie kreditoriai ir fizinis asmuo susitarė dėl įkeisto turto
išsaugojimo fizinio asmens bankroto proceso metu.
Taip pat minėta, kad pagal šį teisinį reguliavimą, pasibaigus bankroto procesui
ir nurašius likusią nesumokėtą tyčine nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo dalį, tokią žalą padaręs asmuo nebeprivalo atlyginti visos padarytos žalos (inter
alia tos, kurią atlyginti priteista teismo sprendimu), o tokią žalą patyręs asmuo, tapęs
asmens, padariusio žalą, kreditoriumi fizinio asmens bankroto procese, negali gauti
patirtos žalos atlyginimo.
31. Pareiškėjo abejonės dėl ginčijamos nuostatos atitikties Konstitucijos
30 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui grindžiamos tuo,
kad kreditorius, reikalaujantis atlyginti tyčine nusikalstama veika padarytą žalą, nėra
savanoriškas kreditorius, pats nusprendęs turėti teisinių santykių su skolininku ir
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taip prisiėmęs atitinkamą riziką, ir jo reikalavimas dėl tokios žalos atlyginimo skiriasi
nuo kitų kreditorių reikalavimų. Pagal ginčijamą teisinį reguliavimą, nurašius tyčine
nusikalstama veika padarytą žalą, ji, nors ir priteista ją atlyginti, gali likti visiškai ar
iš dalies neatlyginta.
32. Vertinant FABĮ 29 straipsnio 7 dalies tiek, kiek nurodyta pareiškėjo, atitiktį
Konstitucijos 30 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui, pažymėtina, kad, kaip minėta, pagal Konstituciją įstatymų leidėjui apskritai nekyla pareigos nustatyti fizinio asmens bankroto institutą, o nusprendęs jį įtvirtinti Lietuvos
teisės sistemoje, reguliuodamas fizinio asmens bankroto teisinius santykius įstatymų
leidėjas privalo paisyti Konstitucijos normų ir principų. Tai, be kita ko, reiškia, jog,
įstatyme nustatytu fizinio asmens bankroto institutu siekdamas užtikrinti nemokaus
fizinio asmens ir jo kreditorių interesų pusiausvyrą, įstatymų leidėjas negali paneigti
iš Konstitucijos, inter alia jos 30 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto žalos atlyginimo principo, konstitucinių teisingumo, teisinės valstybės principų, kylančio reikalavimo, kad
asmeniui padaryta materialinė ir moralinė žala turi būti teisingai atlyginta. Vadinasi,
nustatydamas bankrutavusių fizinių asmenų atleidimo nuo skolinių įsipareigojimų
vykdymo sąlygas, jis negali nustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį asmenys,
nusikalstama veika padarę materialinę ir (arba) moralinę žalą, galėtų išvengti pareigos ją atlyginti, o asmuo, kuriam ta žala padaryta, negalėtų gauti teisingo jos atlyginimo.
32.1. Pažymėtina, kad reikalavimas atlyginti nusikalstama veika padarytą žalą,
kuris pagal ginčijamą FABĮ 29 straipsnio 7 dalį pasibaigus fizinio asmens bankroto
procesui nurašomas kartu su kitais nepatenkintais kreditorių reikalavimais, iš esmės
skiriasi nuo kitų kreditorių reikalavimų, kylančių iš sutartinių civilinių teisinių santykių, inter alia tuo, kad kreditorius, turintis teisę reikalauti žalos atlyginimo, santykiuose su skolininku dalyvauja ne savo pasirinkimu. Atsižvelgiant į tai, kad, kaip
minėta, fizinio asmens bankroto procesu siekiama teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros, būtų neteisinga nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuriuo
nusikalstama veika žalą padariusio asmens interesai, inter alia jo siekis grįžti į aktyvią
ekonominę veiklą, būtų ginami labiau, negu tokią žalą patyrusio asmens teisės, t. y.
jo teisė gauti teisingą patirtos žalos atlyginimą, kuriuo bent iš dalies būtų atkurta padėtis, buvusi iki nusikalstamos veikos padarymo. Taigi ne tik tyčinę, bet ir neatsargią
nusikalstamą veiką padariusio asmens nemokumas nėra konstituciškai pateisinamas
pagrindas atleisti tokį asmenį nuo pareigos atlyginti jo padarytą žalą.
32.2. Taip pat pažymėtina, kad tokiu teisiniu reguliavimu, kai, pasibaigus fizinio
asmens bankroto procesui, likę nepatenkinti reikalavimai atlyginti nusikalstama veika padarytą žalą nurašomi, be kita ko, sudaromos prielaidos žalą padariusiam asmeniui turėti naudos iš savo padarytos nusikalstamos veikos.
32.3. Vadinasi, toks FABĮ 29 straipsnio 7 dalyje įstatymų leidėjo nustatytas teisinis reguliavimas, pagal kurį nusikalstama veika padaręs žalą asmuo iš esmės gali
išvengti pareigos visiškai ją atlyginti (inter alia tą žalą ar jos dalį, kurią atlyginti priKONSTITUCINĖ JURISPRUDENCIJA 2017 Nr. 2 (46)
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teista teismo sprendimu), nesuderinamas ir su iš Konstitucijos kylančia valstybės
priederme imtis veiksmingų nusikalstamumą ribojančių ir mažinančių priemonių.
32.4. Taigi konstatuotina, kad FABĮ 29 straipsnio 7 dalyje nustatytu teisiniu reguliavimu, pagal kurį reikalavimai dėl nusikalstamomis veikomis padarytos žalos atlyginimo pasibaigus fizinio asmens bankroto procesui nurašomi, sudarytos prielaidos
tokią žalą padariusiam asmeniui išvengti pareigos visiškai atlyginti padarytą žalą, o ją
patyrusiam asmeniui, dėl jam padarytos žalos tapusiam kreditoriumi fizinio asmens
bankroto procese, negauti teisingo patirtos žalos atlyginimo. Vadinasi, šiuo teisiniu
reguliavimu nepaisyta Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto žalos atlyginimo
principo, taip pat konstitucinių teisingumo, teisinės valstybės principų.
32.5. Kartu pažymėtina ir tai, kad, kaip minėta, įstatymų leidėjas gali pasirinkti
įstatyme įtvirtinti vieną ar kitą fizinio asmens bankroto instituto modelį, priklausomai nuo jo siekiamų konkrečių tikslų; naudodamasis turima plačia diskrecija jis galėjo (gali) nustatyti ir tokį fizinio asmens bankroto instituto modelį, pagal kurį teismui
fizinio asmens bankroto procese būtų suteikti platesni įgaliojimai spręsti inter alia dėl
fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo ir (arba) atleidimo nuo likusių neįvykdytų
skolinių įsipareigojimų vykdymo pasibaigus bankroto procesui, atsižvelgus į konkrečios bylos aplinkybes ir įvertinus kiekvieno bankrutuoti siekiančio fizinio asmens
padėtį.
33. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad FABĮ 29 straipsnio 7 dalis tiek, kiek pagal ją nurašomi reikalavimai dėl nusikalstamomis veikomis
padarytos žalos atlyginimo, prieštaravo Konstitucijos 30 straipsnio 2 daliai, konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams.
34. Tai konstatavęs, Konstitucinis Teismas toliau netirs, ar FABĮ 29 straipsnio
7 dalis tiek, kiek nurodyta pareiškėjo, neprieštaravo Konstitucijos 23 straipsnio 1 daliai.
35. Minėta, kad 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus FABĮ 29 straipsnio 7 daliai, išdėstytai kita 2015 m. gruodžio 22 d. redakcija, joje nustatytas teisinis reguliavimas šioje
byloje aktualiu aspektu nepakito.
Šiame nutarime konstatavus, kad FABĮ 29 straipsnio 7 dalis tiek, kiek pagal ją
nurašomi reikalavimai dėl nusikalstamomis veikomis padarytos žalos atlyginimo,
prieštaravo Konstitucijos 30 straipsnio 2 daliai, konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams, remiantis tais pačiais argumentais konstatuotina ir tai, kad
šioms Konstitucijos nuostatoms prieštarauja ir FABĮ 29 straipsnio 7 dalis (2015 m.
gruodžio 22 d. redakcija), įsigaliojusi 2017 m. sausio 1 d., tiek, kiek pagal ją nurašomi
reikalavimai dėl nusikalstamomis veikomis padarytos žalos atlyginimo.
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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102, 105 straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 1, 53, 531, 54, 55, 56 straipsniais,
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
nut ari a :
1. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo
5 straipsnio (su 2015 m. gruodžio 22 d. pakeitimais, TAR, 2015-12-30, Nr. 21017)
8 dalies 4 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.
2. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo
29 straipsnio 7 dalis (2015 m. gruodžio 22 d. redakcija, galiojusi iki 2016 m. gruodžio 31 d., TAR, 2015-12-30, Nr. 21017; 2015 m. gruodžio 22 d. redakcija, įsigaliojusi
2017 m. sausio 1 d., TAR, 2015-12-30, Nr. 21017) tiek, kiek pagal ją nurašomi reikalavimai dėl nusikalstamomis veikomis padarytos žalos atlyginimo, prieštaravo (prieštarauja) Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 2 daliai, konstituciniams
teisingumo, teisinės valstybės principams.
Šis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas yra galutinis ir neskundžiamas.
Konstitucinio Teismo teisėjai

Elvyra Baltutytė
Gintaras Goda
Vytautas Greičius
Danutė Jočienė
Gediminas Mesonis
Vytas Milius
Daiva Petrylaitė
Janina Stripeikienė
Dainius Žalimas
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The ruling of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania
of 19 May 2017

ON OPENING BANKRUPTCY PROCEEDINGS AGAINST
A NATURAL PERSON AND WRITING OFF CLAIMS AT
THE END OF THE BANKRUPTCY PROCESS
Summary
In this ruling, having examined the case subsequent to the petitions of the Supreme Court of
Lithuania and the Joniškis District Local Court (Joniškio rajono apylinkės teismas), the Constitutional
Court declared unconstitutional Paragraph 7 of Article 29 of the Law on Personal Bankruptcy (LPB)
insofar as, at the end of the personal bankruptcy process, claims for compensation for damage inflicted
by intentional criminal acts are written off. Item 4 of Paragraph 8 of Article 5 of this law, under which
bankruptcy proceedings may be opened against a natural person punished for crimes other than the
crimes against the economy and business order that are specified in Articles 206–209 of the Criminal
Code (CC) and other than the crimes against the financial system that are specified in Articles 216, 222,
and 223 of the CC, was ruled to be not in conflict with the Constitution.
The Constitutional Court noted that, in general, under the Constitution, the legislature is under
no obligation to establish the bankruptcy institute of a natural person as one of the possible ways of
deciding the insolvency problems of a natural person. Having chosen to establish this institute in the
Lithuanian legal system, the legislature, in order to strike a balance between the interests of an insolvent
natural person and his/her creditors, has wide discretion to regulate the bankruptcy relations of a
natural person: to choose a model of the bankruptcy institute of a natural person, to define a circle of
persons that may go bankrupt, to establish the grounds for opening bankruptcy proceedings against a
natural person, as well as the situations when such proceedings may not be opened, to regulate personal
bankruptcy procedures, to establish the conditions of relief from debt obligations, and to lay down other
essential elements of the bankruptcy institute of a natural person. In doing so, the legislature must pay
regard to the norms and principles of the Constitution.
The choice of the legislature to consolidate by means of laws one or another model of the bankruptcy
institute of a natural person may depend on the specific objectives of the legislature. In addition, the
judicial or extrajudicial personal bankruptcy process may be provided for. The legislature may also
establish such a model according to which a court is granted broader powers in the personal bankruptcy
process to decide on opening bankruptcy proceedings against a natural person and/or on release from
the remaining outstanding debt obligations at the end of the bankruptcy process, taking into account the
circumstances of a specific case and considering the situation of a natural person seeking bankruptcy.
In assessing the constitutionality of Paragraph 7 of Article 29 of the LPB, under which, at the end
of the personal bankruptcy process, the claim for compensation for damage caused by the criminal
act is written off together with the other outstanding claims of the creditors, the Constitutional
Court referred to the official constitutional doctrine, formulated in its previous acts, on compensation
for damage, which is based on the essential provision that the necessity to compensate for the material
and moral damage inflicted upon a person is a constitutional principle, the consolidation of which
is aimed to ensure that persons who have suffered material or moral damage will be compensated. The
Constitutional Court noted that, in order to strike a balance between the interests of an insolvent natural
person and his/her creditors by means of the bankruptcy institute of a natural person established in the
law, the legislature must not deny the requirement, which arises from the Constitution (from the
principle of compensation for damage laid down in Paragraph 2 of Article 30 thereof, as well as from the
constitutional principles of justice and a state under the rule of law), that a person who sustained material
and moral damage must be compensated fairly. Consequently, when determining the conditions of
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releasing bankrupt natural persons from debt obligations, the legislature must not establish any such
legal regulation whereby persons would be able to avoid the obligation to compensate for material
and/or moral damage caused by them when committing a criminal act, and whereby a person who
sustained the said damage would not be able to receive fair compensation for it.
As stated in the ruling, a claim for compensation for damage caused by a criminal act is
fundamentally different from claims of other creditors arising from contractual civil legal relations,
among other things, because the creditor entitled to claim compensation for damage has not made a
prior choice to participate in the relations with the debtor. The personal bankruptcy process is designed
to attain a fair balance between the interests of the debtor and his/her creditors; therefore, it would be
unfair to establish such a legal regulation under which the interests (such as the desire to return
to an active economic activity) of a person who has caused damage by committing a criminal act
would enjoy better protection than the rights of a person who has sustained the said damage, i.e.
his/her right to receive fair compensation for sustained damage, which, at least in part, would restore the
situation as it existed prior to the commission of the criminal act. Thus, according to the Constitutional
Court, not only the insolvency of a person who has committed an intentional criminal act, but also
the insolvency of one who has committed a negligent criminal act is not a constitutionally justified
ground for releasing such a person from the obligation to compensate for damage that he/she has
caused. Furthermore, such a legal regulation when, at the end of the personal bankruptcy process, the
remaining outstanding claims for compensation for damage caused by a criminal act are written off
creates the preconditions for a person who has caused the said damage to benefit from the criminal act
that he/she has committed.
In view of the above, the Constitutional Court held that the impugned legal regulation laid down in
Paragraph 7 of Article 29 of the LPB had disregarded the principle of compensation for damage, which
is established in Paragraph 2 of Article 30 of the Constitution, as well as the constitutional principles of
justice and a state under the rule of law.
In assessing the constitutionality of Item 4 of Paragraph 5 of Article 8 of the LPB, under which
bankruptcy proceedings are not opened against a natural person provided that he/she has been
imposed a penalty for any of the crimes against the economy and business order (i.e. credit fraud, the
dishonesty of a debtor, or criminal bankruptcy) that are specified in Articles 207–209 of the CC, or for any
of the crimes against the financial system (i.e. the legalisation of property obtained by criminal means,
the fraudulent management of accounts, or the negligent management of accounts) that are specified in
Articles 216, 222 and 223 of the CC if he/she has become insolvent for this reason and his/her conviction
has not expired, the Constitutional Court noted that, under Article 29 of the Constitution and the
constitutional principle of a state under the rule of law, the legislature, when regulating the bankruptcy
relations of a natural person, must equally treat all persons who are in the same (similar) situation and
establish the grounds and procedure for opening personal bankruptcy proceedings where such grounds
and procedure would be equally applicable to all natural persons. In this ruling, the Constitutional Court
held that the criminal acts specified in the impugned provision differ in their object from other criminal
acts, i.e. the criminal acts specified in the impugned provision encroach on the specific good protected
by law – the state economy, the order of business, or the financial system; in addition, the said criminal
acts are aimed at avoiding the fulfilment of credit obligations or at inflicting property damage upon
creditors otherwise; therefore, the persons who have committed these criminal acts and those who
have committed other crimes or criminal misdemeanours are not in the same (similar) situation
from the viewpoint of the personal bankruptcy process and their unequal treatment is objectively
justified. At the same time, the Constitutional Court also noted that the legislature, when exercising,
under the Constitution, its discretion to regulate the bankruptcy relations of a natural person, may also
establish other cases where personal bankruptcy proceedings are not opened and, among other things,
may decide that personal bankruptcy proceedings are not opened if a natural person has been imposed
a penalty for criminal acts other than those specified in the impugned provision. Thus, the fact that,
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under the impugned provision, personal bankruptcy proceedings are not opened if a natural person has
been imposed a penalty in particular for such criminal acts that are specified in the articles of the CC
chosen by the legislature does not give grounds for declaring this provision to be in conflict with the
Constitution.
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2017 m. gegužės 30 d. nutarimas

DĖL PAGRINDO PANAIKINTI
ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO
LICENCIJOS GALIOJIMĄ
Santrauka
Šiuo nutarimu Konstitucinis Teismas, išnagrinėjęs bylą pagal Seimo narių grupės prašymą, pripažino Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio (2011 m. gruodžio 22 d. redakcija) 19 dalies 6 punktą, kuriame nustatytas vienas iš pagrindų panaikinti atliekų tvarkymo organizavimo licencijos galiojimą, neprieštaraujančiu
Konstitucijai. Pagal šį Atliekų tvarkymo įstatymo punktą gaminių ir (ar) pakuočių
atliekų tvarkymo organizavimo licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu jos turėtojas buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą 3 kartus per paskutinius
dvejus metus.
Pareiškėjos teigimu, pagal šį teisinį reguliavimą licencijos turėtojo veikla gali būti
ribojama daugiau, nei būtina viešajam interesui užtikrinti, nes, nors pažeidimas, dėl
kurio buvo skirtas įspėjimas, nustatytu laiku pašalintas, įspėjimas panaikintas ir licencijos turėtojo veikla atitinka jai keliamus reikalavimus, licencijos galiojimas gavus
3 įspėjimus per dvejus metus vis tiek turi būti panaikintas. Be to, ginčijama nuostata
gali būti taikoma nustačius bet kokius (neturinčius jokios įtakos visuomenės sveikatai ar saugumui, viešajam interesui) licencijuojamos veiklos pažeidimus, taigi, pareiškėjos manymu, nustatyta poveikio priemonė yra neproporcinga teisės pažeidimui,
tarp jos ir siekiamo tikslo nubausti teisės pažeidėją (licencijos turėtoją) ir užtikrinti
teisės pažeidimų prevenciją nėra teisingos pusiausvyros (proporcingumo).
Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad valstybė, reguliuodama atliekų tvarkymo organizavimo ūkinę veiklą, kurios užtikrinimas pagal Konstituciją laikytinas
viešuoju interesu, turi derinti įvairias konstitucines vertybes, be kita ko, saugomas
pagal Konstitucijos 46, 53, 54 straipsnius: asmens ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą,
sąžiningos konkurencijos laisvę, žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą nuo kenksmingų poveikių, ir užtikrinti konstitucinį imperatyvą reguliuoti ūkinę veiklą taip,
kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei. Atsižvelgdamas į tai, įstatymų leidėjas privalo nustatyti tokias atliekų tvarkymo organizavimo veiklos sąlygas ir veiksmingas
kontrolės priemones (be kita ko, šios ūkinės veiklos licencijavimą), kuriomis būtų
užkirstas kelias netinkamai tvarkomų atliekų žalai aplinkai ir žmonių sveikatai
atsirasti.
Taigi, reguliuodamas licencijuojamą ūkinę veiklą atliekų tvarkymo organizavimo
srityje, pagal Konstituciją įstatymų leidėjas turi nustatyti ne tik būtinus reikalavimus,
kuriuos turi atitikti ūkio subjektai, siekiantys gauti licencijas užsiimti minėta veikla,
bet ir reikalavimus, kurių turi laikytis tokias licencijas gavę asmenys, taip pat išduotų
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licencijų galiojimo panaikinimo pagrindus ir tvarką. Ūkio subjekto, pažeidusio licencijuojamos ūkinės veiklos taisykles, ūkinės veiklos laisvė ne tik gali, bet paprastai ir turi būti ribojama laikantis iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylančio proporcingumo principo, pagal kurį ūkinės veiklos laisvės negalima varžyti labiau, nei būtina konstituciškai reikšmingiems žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos
tikslams pasiekti; tokie ribojimai savaime negali paneigti Konstitucijos 46 straipsnio
1 dalyje laiduojamos ūkinės veiklos laisvės ir 2 dalyje garantuojamos valstybės paramos visuomenei naudingoms ūkinėms pastangoms ir iniciatyvai. Viena iš tokių atliekų tvarkymo organizavimo ūkinės veiklos ribojimo priemonių gali būti licencijos
galiojimo panaikinimas tokiems ūkio subjektams, kurie šiurkščiai ir (ar) pakartotinai (sistemingai) pažeidžia įstatymais nustatytas šios veiklos sąlygas.
Kaip pažymėta nutarime, ginčijamas teisinis reguliavimas, pagal kurį licencijos
galiojimas panaikinamas paskyrus trečią per paskutinius dvejus metus įspėjimą apie
galimą licencijos galiojimo sustabdymą, vertintinas kaip veiksminga priemonė siekiant užkirsti kelią galimai netinkamai tvarkomų atliekų žalai aplinkai ir žmonių
sveikatai atsirasti, kuri taikoma tokiems ūkio subjektams, kurie pakartotinai (sistemingai) (3 kartus per paskutinius dvejus metus) pažeidžia įstatymais nustatytas
atliekų tvarkymo organizavimo veiklos sąlygas ir už tai jiems skiriami įspėjimai apie
galimą licencijos galiojimo sustabdymą. Tokiu teisiniu reguliavimu įstatymų leidėjas
įgyvendino iš Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalies, 53 straipsnio 1, 3 dalių, 54 straipsnio nuostatų kylančią pareigą nustatant atliekų tvarkymo organizavimo ūkinės veiklos sąlygas ir veiksmingas kontrolės priemones šią ūkinę veiklą reguliuoti taip, kad
ji tarnautų bendrai tautos gerovei ir sudarytų sąlygas apsaugoti žmonių sveikatą
ir aplinką nuo galimų kenksmingų poveikių.
Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad pagal ginčijamą teisinį reguliavimą licencijos galiojimas gali būti panaikintas tik tais atvejais, kai prieš tai paskirti 2 įspėjimai buvo teisėti ir pagrįsti, t. y. jie nebuvo panaikinti teismo sprendimu. Tik taip
suprantant ginčijamą ir su juo susijusį teisinį reguliavimą (t. y. įspėjimą apie galimą
licencijos galiojimo sustabdymą suprantant kaip savarankišką poveikio priemonę,
kuri gali būti skundžiama teisme ir negali būti skiriama už mažareikšmius pažeidimus) ginčijama nuostata laikytina neprieštaraujančia iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylančiam proporcingumo principui, t. y. nevaržančia ūkinės veiklos
subjektų veiklos laisvės labiau, negu būtina konstituciškai reikšmingiems žmonių
sveikatos ir aplinkos apsaugos tikslams pasiekti, taigi ir nepaneigiančia Konstitucijos
46 straipsnio 1 dalyje laiduojamos ūkinės veiklos laisvės bei 2 dalyje garantuojamos
valstybės paramos visuomenei naudingoms ūkinėms pastangoms ir iniciatyvai.
Atsižvelgus į šiuos argumentus, ginčyta nuostata pripažinta neprieštaraujančia
Konstitucijos 46 straipsnio 1, 2, 3 dalims, konstituciniam teisinės valstybės principui.
Nutarime atkreiptas dėmesys į tai, kad Atliekų tvarkymo įstatymo ir Viešojo
administravimo įstatymo nuostatų, susijusių su įspėjimu apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, aiškinimas, įskaitant teisę apskųsti teismui tokį įspėjimą, šiame
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nutarime yra kitoks nei formuojamoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktikoje. Kartu pažymėta ir tai, kad ginčijama Atliekų tvarkymo įstatymo nuostata
yra neaiški ir ją galima aiškinti nevienareikšmiškai, todėl ji koreguotina taip, kad joje
būtų nustatytas (-i) aiškus (-ūs) licencijos galiojimo panaikinimo pagrindas (-ai).
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Byla Nr. 8/2016

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO
3423 STRAIPSNIO 19 DALIES 6 PUNKTO ATITIKTIES
LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

2017 m. gegužės 30 d. Nr. KT6-N5/2017
Vilnius
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės,
Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus
Žalimo,
sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,
remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102, 105 straipsniais, Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 1, 531 straipsniais, Konstitucinio Teismo 2017 m. gegužės 8 d. posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo konstitucinės
justicijos bylą Nr. 8/2016 pagal pareiškėjos Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės
prašymą Nr. 1B-12/2016 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 1,
2, 3 dalims, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio (2011 m. gruodžio 22 d. redakcija)
19 dalies 6 punktas.
Konstitucinis Teismas
nustatė:
I
Pareiškėjos argumentai
1. Pareiškėjos Seimo narių grupės abejonės dėl Atliekų tvarkymo įstatymo
34 straipsnio (2011 m. gruodžio 22 d. redakcija) 19 dalies 6 punkto atitikties Konstitucijos 46 straipsnio 1, 2, 3 dalims, konstituciniam teisinės valstybės principui grindžiamos šiais argumentais.
23
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1.1. Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio (2011 m. gruodžio 22 d. redakcija) 19 dalies 6 punkte nustatyta, kad gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo
organizavimo licencijos (toliau – ir licencija) galiojimas panaikinamas, jeigu licencijos turėtojas buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą 3 kartus per
paskutinius dvejus metus.
Pagal šį ginčijamą teisinį reguliavimą leidžiama panaikinti licenciją ne tik trijų
galiojančių įspėjimų, bet ir trijų paskirtų ir panaikintų įspėjimų (t. y. pašalintų pažeidimų) pagrindu. Todėl licencijos galiojimo panaikinimas, kaip poveikio priemonė,
siejamas ne su konstituciniu siekiu apsaugoti kitus rinkos dalyvius ir visuomenę nuo
žalingos ūkio subjekto veiklos, bet su ūkio subjekto nubaudimu už tai, kad kažkada
pažeidė licencijuojamos veiklos sąlygas, ir, nors jis pažeidimą pašalino, t. y. jo veikla
nei visuomenei, nei kitiems rinkos dalyviams jokios grėsmės nebekelia, jam taikoma
licencijos galiojimo panaikinimo sankcija, kurios paskirtis tokiu atveju – ne apsaugoti viešąjį interesą, bet nubausti ūkio subjektą. Taigi ginčijama nuostata paneigta
Konstitucijos 46 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta asmens ūkinės veiklos laisvė ir iniciatyva, taip pat pažeista Konstitucijos 46 straipsnio 2 dalis, suponuojanti valstybės
ir savivaldybių institucijų, pareigūnų pareigą jokiais savo sprendimais ar veiksmais
nekliudyti reikštis ir plėtotis asmenų iniciatyvai, jei ji nėra žalinga visuomenei.
Be to, licencijos turėtojo veikla gali būti ribojama daugiau nei būtina viešajam
interesui užtikrinti: nors pažeidimas, dėl kurio buvo skirtas įspėjimas, nustatytu laiku
pašalintas, įspėjimas panaikintas ir licencijos turėtojo veikla atitinka jai keliamus reikalavimus, licencijos galiojimas gavus 3 įspėjimus per dvejus metus vis tiek turi būti
panaikintas. Taigi ūkio subjektas gali būti pašalintas iš rinkos, nors jo veikla atitinka
visus teisės aktų reikalavimus, ir taip yra pažeidžiamas iš Konstitucijos 46 straipsnio
3 dalies kylantis reikalavimas ūkinę veiklą reguliuoti taip, kad ji tarnautų bendrai
tautos gerovei.
Pareiškėja pabrėžė, kad pagal administracinių teismų praktiką įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą negali būti skundžiamas teismui, nes licencijos
turėtojui sukelia procedūrinio, o ne materialaus pobūdžio pasekmes.
1.2. Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio (2011 m. gruodžio 22 d. redakcija) 19 dalies 6 punkto nuostata gali būti taikoma nustačius bet kokius (net ir visiškai
mažareikšmius, neturinčius jokios įtakos visuomenės sveikatai ar saugumui, viešajam interesui) licencijuojamos veiklos pažeidimus, taigi nustatyta poveikio priemonė
yra neproporcinga (neadekvati) teisės pažeidimui, tarp jos ir siekiamo tikslo nubausti
teisės pažeidėją (licencijos turėtoją) ir užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją nėra teisingos pusiausvyros (proporcingumo). Be to, ginčijama nuostata įtvirtintas ribojimas
yra neproporcingas įstatyme nustatytų kitų ribojimų kontekste, nes gavus 3 įspėjimus
per dvejus metus nebegali būti taikoma poveikio priemonė – licencijos galiojimo sustabdymas, iš karto taikoma pati griežčiausia poveikio priemonė – licencijos galiojimo panaikinimas, todėl ji prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui.
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II
Suinteresuoto asmens atstovų argumentai
2. Rengiant bylą Konstitucinio Teismo posėdžiui gauti suinteresuoto asmens
Seimo atstovų Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko Kęstučio Mažeikos,
Seimo kanceliarijos Teisės departamento Viešosios teisės skyriaus patarėjos Neringos Azguridienės rašytiniai paaiškinimai, kuriuose teigiama, kad ginčijamas teisinis
reguliavimas neprieštarauja Konstitucijos 46 straipsnio 1, 2, 3 dalims, konstituciniam
teisinės valstybės principui. Suinteresuoto asmens atstovų pozicija grindžiama šiais
argumentais.
2.1. Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytu teisiniu reguliavimu siekiama užtikrinti tinkamą atliekų sutvarkymą; atliekų tvarkymo veikloje dalyvaujantys subjektai yra
atsakingi už tai, kad su atliekų tvarkymu susijusi jų veikla atitiktų atliekų tvarkymo
prioritetų eiliškumą. Atliekų tvarkymo prioritetų eiliškumas taikomas atsižvelgiant
į aplinkos apsaugos principus, išteklių apsaugą, taip pat į bendrą poveikį aplinkai,
visuomenės sveikatai. Atliekų tvarkymo veiklos, inter alia gaminių ir (ar) pakuočių
atliekų tvarkymo organizavimo, specifika lemia ypatingą šios veiklos teisinį reguliavimą, nes vykdant šią veiklą kyla rizika pažeisti svarbius visuomenės interesus, inter
alia gamtos ir žmonių sveikatos apsaugą.
2.2. Licencijos turėtojo veiklą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja licencijas išduodanti institucija ir kitos gaminių
ar pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo veiklą kontroliuojančios valstybės institucijos pagal kompetenciją. Pagal Viešojo administravimo įstatyme nustatytą teisinį
reguliavimą poveikio priemonės ūkio subjektui skiriamos atsižvelgiant į pažeidimo
pobūdį, padarytos žalos dydį, mastą ir kitas įstatymuose numatytas aplinkybes. Taigi,
jei licencijos turėtojo padaryti teisės aktų reikalavimų pažeidimai būtų identifikuojami kaip mažareikšmiai, jam Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytos poveikio priemonės nebūtų taikomos.
2.3. Ginčijama nuostata siekiama užtikrinti, kad gaminių ir pakuočių atliekų
tvarkymą organizuotų sąžiningi, Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas pareigas atsakingai vykdantys ūkio subjektai. Šia nuostata siekiama aiškaus prevencinio tikslo – užkardyti teisės pažeidimus, t. y. atgrasyti ūkio subjektus nuo galimo piktnaudžiavimo savo teisėmis, kai jie nevykdo žinomų ir suprantamų įstatyme nustatytų
imperatyvių pareigų arba jas vykdo netinkamai, atmestinai, žinodami, kad griežtos,
ūkio subjekto vykdomos veiklos laisvę apribojančios poveikio priemonės iš karto nebus taikomos, o iš pradžių bus suteiktas terminas ūkio subjektui pakoreguoti savo
elgesį – pašalinti nustatytą (-us) pažeidimą (-us). Ginčijama nuostata ūkio subjekto
veiklos priežiūrą atliekančioms institucijoms suteikta galimybė laiku ir veiksmingai
atlikti atliekų tvarkymo organizavimo priežiūrą, pašalinti nesąžiningus, savo teisėmis
piktnaudžiaujančius ūkio subjektus iš atliekų tvarkymo organizavimo rinkos.
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2.4. Ūkio subjekto veikla nuolat (pakartotinai) nevykdant Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų imperatyvių pareigų ar jas netinkamai vykdant, pažeidžiant licencijuojamos veiklos sąlygas, savo elgesiu nereaguojant į taikomas priemones negali būti
laikoma visuomenei naudingomis ūkinėmis pastangomis ir iniciatyva, kurias pagal
Konstituciją privalo remti valstybė. Dėl tokios ūkio subjekto veiklos gali būti pažeistos Konstitucijos saugomos ir ginamos vertybės – viešasis interesas, visuomenės teisės į sveikatą ir saugią bei švarią aplinką, todėl ji negali būti toleruojama. Licencijos
galiojimo panaikinimas taikomas kaip valstybės atsakas į neteisėtą ūkio subjekto, besiverčiančio licencijuojama veikla, elgesį. Be to, toks ūkinės veiklos ribojimas, kuriuo
siekiama saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių, tausoti gamtą ir racionaliai naudoti jos išteklius, atlyginti gamtinei aplinkai padarytą žalą, traktuotinas kaip skirtas
bendrai tautos gerovei užtikrinti ir, jeigu paisoma iš Konstitucijos kylančių reikalavimų, savaime nelaikytinas pažeidžiančiu Konstituciją.
III
Byloje gauta medžiaga
3. Rengiant bylą Konstitucinio Teismo posėdžiui gautos buvusio Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Kęstučio Trečioko, Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus Roberto Martecko rašytinės nuomonės.
Konstitucinis Teismas
konstatuoja:
I
Ginčijamas ir su juo susijęs teisinis reguliavimas
4. Pareiškėja Seimo narių grupė prašo ištirti Atliekų tvarkymo įstatymo
34 straipsnio (2011 m. gruodžio 22 d. redakcija) 19 dalies 6 punkto atitiktį Konstitucijos 46 straipsnio 1, 2, 3 dalims, konstituciniam teisinės valstybės principui.
4.1. Seimas 1998 m. birželio 16 d. priėmė Atliekų tvarkymo įstatymą, kurio
1 straipsnio 1 dalyje buvo įtvirtinta jo paskirtis: nustatyti bendruosius atliekų prevencijos, apskaitos, surinkimo, rūšiavimo, saugojimo, vežimo, naudojimo, šalinimo
reikalavimus, kad būtų išvengta jų neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai,
taip pat nustatyti valstybės valdymo institucijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų
funkcijas tvarkant atliekas.
Atliekų tvarkymo įstatymo projekto aiškinamajame rašte, be kita ko, buvo nurodytas šio įstatymo tikslas – nustatyti bendruosius reikalavimus atliekų tvarkymui,
siekiant išvengti jų neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, bei valstybės valdymo institucijų, juridinių ir fizinių asmenų funkcijas tvarkant atliekas.
4.2. Seimas 2002 m. liepos 1 d. priėmė Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo
įstatymo pakeitimo įstatymą, kuriuo pakeitė Atliekų tvarkymo įstatymą ir jį išdėstė
23
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nauja redakcija. Atliekų tvarkymo įstatymas (2002 m. liepos 1 d. redakcija) buvo ne
kartą keičiamas ir (arba) papildomas, inter alia Seimo 2011 m. balandžio 19 d. priimtu Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14,
15, 17, 26, 27, 28, 30, 32, 36 straipsnių, antrojo skirsnio, šeštojo skirsnio pavadinimo
ir 4, 5 priedų pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo antruoju1 skirsniu ir 41,
61, 71, 112, 121, 181, 291 straipsniais, 29 straipsnio ir 1, 2, 3 priedų pripažinimo netekusiais galios įstatymu, kuriuo, be kita ko, buvo pakeistas Atliekų tvarkymo įstatymo
(2002 m. liepos 1 d. redakcija) 1 straipsnis.
Atliekų tvarkymo įstatymo 1 straipsnio (2011 m. balandžio 19 d. redakcija) 1 dalyje apibrėžta šio įstatymo paskirtis – nustatyti: bendruosius atliekų prevencijos ir
tvarkymo reikalavimus, kad būtų išvengta neigiamo atliekų poveikio visuomenės
sveikatai ir aplinkai; sąlygas, kai medžiaga ar daiktas gali būti nelaikomi atliekomis;
atliekų tvarkymo valstybinį reglamentavimą; pagrindinius atliekų tvarkymo sistemų
organizavimo ir planavimo principus; reikalavimus atliekų turėtojams ir atliekų tvarkytojams; atliekų tvarkymo ekonomines ir finansines priemones; alyvų, elektros ir
elektroninės įrangos, transporto priemonių, apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių
gamintojų, importuotojų, platintojų teises ir pareigas.
Pažymėtina, jog iš Atliekų tvarkymo įstatymo 1 straipsnio (2011 m. balandžio
19 d. redakcija) 1 dalyje nustatytos šio įstatymo paskirties matyti, kad jo tikslas nepakito – juo siekiama nustatyti inter alia tokius bendruosius atliekų tvarkymo reikalavimus, dėl kurių būtų išvengta neigiamo atliekų poveikio visuomenės sveikatai ir
aplinkai.
4.3. Seimo 2011 m. gruodžio 22 d. priimto Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2, 12, 30, 34, 343 straipsnių, aštuntojo1 skirsnio pakeitimo ir papildymo,
Įstatymo papildymo aštuntuoju2, aštuntuoju3, aštuntuoju4, aštuntuoju5, aštuntuoju6,
aštuntuoju7, aštuntuoju8, aštuntuoju9, aštuntuoju10 skirsniais ir 16 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo 14 straipsniu, įsigaliojusiu 2013 m. sausio 1 d., Atliekų tvarkymo įstatymas papildytas, be kita ko, 3423 straipsniu, kurio 19 dalies 6 punkte
nustatytas šioje byloje ginčijamas teisinis reguliavimas.
4.3.1. Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsniu „Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo veiklos licencijavimas“ (2011 m. gruodžio 22 d. redakcija
su 2013 m. gegužės 9 d. pakeitimu) (toliau – Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnis) reguliuojamos gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijos išdavimo ir neišdavimo sąlygos, licencijų rūšys, licencijuojamos veiklos sąlygos,
įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimo sustabdymo ir panaikinimo pagrindai ir pasekmės.
4.3.2. Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymas pagal Atliekų tvarkymo
įstatymo 2 straipsnio (2012 m. birželio 28 d. redakcija) 31 punktą yra gaminių ir
(ar) pakuočių atliekų surinkimas ir perdirbimas arba gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkimas ir naudojimas pagal Vyriausybės nustatytą užduotį, o gaminių ir (ar)
pakuočių atliekų tvarkymo organizavimas, kuris licencijuojamas pagal Atliekų tvarKONSTITUCINĖ JURISPRUDENCIJA 2017 Nr. 2 (46)
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kymo įstatymo 3423 straipsnį, yra rašytinėmis sutartimis pagrįstas gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir perdavimo atliekų tvarkytojams planavimas ir šių veiklų vykdymo koordinavimas (Atliekų tvarkymo įstatymo
2 straipsnio (2012 m. birželio 28 d. redakcija) 32 punktas).
Atsižvelgiant į Atliekų tvarkymo įstatymo 1 straipsnio (2011 m. balandžio 19 d.
redakcija) 1 dalyje nustatytą šio įstatymo paskirtį, taip pat į minėtą šio įstatymo tikslą,
pažymėtina, kad Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsniu reguliuojamas gaminių ir
(ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimas nustatytas siekiant, kad
gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo veikla būtų vykdoma taip,
kad atitiktų bendruosius atliekų tvarkymui keliamus reikalavimus ir būtų išvengta
neigiamo atliekų poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai.
4.3.3. Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 19 dalyje, kurios 6 punktą ginčija pareiškėja, nustatyta:
„Licencijos galiojimas panaikinamas:
1) licencijos turėtojo prašymu;
2) jeigu licencijos turėtojas pasibaigia jį likvidavus;
3) jeigu sustabdžius licencijos galiojimą per licencijas išduodančios institucijos
nustatytą terminą nepašalinami nurodyti pažeidimai ir nustatytas pažeidimų pašalinimo terminas yra pasibaigęs;
4) paaiškėjus, kad licencijos turėtojas pateikė melagingus duomenis ir (ar) suklastotus dokumentus;
5) paaiškėjus, kad licencijos turėtojas veikė atliekų tvarkytojų ar su jais susijusių
subjektų naudai ar interesams;
6) jeigu licencijos turėtojas buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą 3 kartus per paskutinius dvejus metus.“
Taigi Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 19 dalyje nustatyti licencijos galiojimo panaikinimo pagrindai; pagal pareiškėjos ginčijamą 6 punktą licencijos galiojimas panaikinamas licencijos turėtojui paskyrus trečią per paskutinius dvejus metus
įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą.
5. Ginčijamas Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 19 dalies 6 punkte nustatytas teisinis reguliavimas aiškintinas kitų šio straipsnio ir šio įstatymo nuostatų
kontekste.
5.1. Pagal Atliekų tvarkymo įstatymą jame apibrėžti gamintojai ir importuotojai privalo vykdyti šiame įstatyme nustatytą pareigą organizuoti atliekų, susidariusių naudojant Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais jų tiektus gaminius
(elektros ir elektroninę įrangą, transporto priemones, alyvas, apmokestinamuosius
gaminius, supakuotus gaminius), tvarkymą. Gamintojai ir importuotojai gaminių ar
pakuočių atliekų tvarkymą kolektyviai organizuoja steigdami gamintojų ir importuotojų organizaciją (toliau – Organizacija) ir (ar) tapdami jos dalyviais arba sutartiniais
pagrindais pavesdami Organizacijai organizuoti gaminių ar pakuočių atliekų tvarky-

KONSTITUCINĖ JURISPRUDENCIJA 2017 Nr. 2 (46)

◆ DĖL PAGRINDO PANAIKINTI ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO LICENCIJOS GALIOJIMĄ

mą ir vykdyti visas ar dalį Atliekų tvarkymo įstatymo nustatytų pareigų netapdami
Organizacijos dalyviais (3422 straipsnio 1, 3 dalys).
Atliekų tvarkymo įstatymo 3422 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad Organizacija
gali vykdyti savo veiklą tik gavusi atitinkamą gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo
organizavimo licenciją ir privalo vykdyti šio įstatymo 3423 straipsnyje nurodytas gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimo sąlygas.
5.2. Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnyje, be kita ko, nustatyta, kad gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimo taisykles, atsižvelgdama į gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo specifiką, tvirtina
Vyriausybė (1 dalis); gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją išduoda, atsisako išduoti, įspėja apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimą sustabdo, panaikina, licencijos duomenis tikslina, licencijos dublikatą išduoda ir kontroliuoja, kaip laikomasi licencijuojamos veiklos reikalavimų,
Aplinkos ministerija ar jos įgaliota institucija (2 dalis).
5.3. Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 5 dalyje nustatytos atliekų tvarkymo organizavimo licencijų rūšys:
1) alyvos atliekų tvarkymo organizavimo licencija;
2) apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimo licencija;
3) apmokestinamųjų gaminių (baterijų ir akumuliatorių) atliekų tvarkymo organizavimo licencija;
4) elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licencija;
5) elektros ir elektroninės įrangos (apšvietimo įrangos) atliekų tvarkymo organizavimo licencija;
6) elektros ir elektroninės įrangos (stambių namų apyvokos prietaisų su šaldymo
įranga) atliekų tvarkymo organizavimo licencija;
7) elektros ir elektroninės įrangos (televizorių ir monitorių įrangos) atliekų tvarkymo organizavimo licencija;
8) eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo licencija;
9) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencija.
5.3.1. Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 3 dalyje inter alia nustatyta, kad
gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencija yra neterminuota.
5.3.2. Kaip minėta, Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsniu reguliuojamas
gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimas nustatytas
siekiant, kad gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo veikla būtų
vykdoma taip, kad atitiktų bendruosius atliekų tvarkymui keliamus reikalavimus ir
būtų išvengta neigiamo atliekų poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai. Taigi Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 5 dalyje nustatytos atliekų tvarkymo organizavimo licencijų rūšys yra reikalingos vykdyti tokiai veiklai, kuri yra susijusi su galimu
neigiamu poveikiu visuomenės sveikatai ir aplinkai.
Be to, paminėtina, kad kai kurios atliekos, kurių tvarkymui organizuoti reikalingos tam tikrų Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 5 dalyje nurodytų rūšių
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licencijos, gali būti priskiriamos prie pavojingųjų. Pagal Atliekų tvarkymo įstatymo
2 straipsnio (2012 m. birželio 28 d. redakcija) 53 dalį (2015 m. gegužės 14 d. redakcija) pavojingosios atliekos yra atliekos, kurios pasižymi viena ar keliomis pavojingomis savybėmis, nurodytomis Europos Komisijos 2014 m. gruodžio 18 d. reglamento
(ES) Nr. 1357/2014, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas III priedas, priede.
Šiame reglamente nustatyta, kad pavojingomis yra laikomos sprogiosios, oksiduojančiosios, degiosios, dirginančios odą ir pažeidžiančios akis, kancerogeninės, ėsdinančios, toksiškos ir kitos atliekos. Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. birželio 14 d.
reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo V priedo 2 dalyje nurodyta, kad
tam tikrų medžiagų turinčios alyvos atliekos, akumuliatoriai, baterijos, elektros ir
elektroninė įranga, pakuotės, taip pat eksploatuoti netinkamos transporto priemonės
yra pavojingos atliekos.
5.4. Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 6, 12 dalyse nustatytos sąlygos
atliekų tvarkymo organizavimo licencijai gauti ir pagrindai jos neišduoti.
5.4.1. Pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 6 dalį licencija gaminių ar
pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo veiklai išduodama „<…> licencijas išduodančiai institucijai pateikus <…> šiuos dokumentus:
1) atliekų tvarkymo veiklos organizavimo planą, kuriame turi būti numatytos
priemonės ir veiksmai, užtikrinantys, kad bus įvykdyta Atliekų tvarkymo įstatyme gamintojams ir importuotojams nustatyta pareiga organizuoti tvarkymą atliekų, kurios
susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus
rinkai verslo tikslais atitinkamus gaminius (elektros ir elektroninę įrangą, transporto priemones, alyvas, apmokestinamuosius gaminius, supakuotus gaminius), ir (ar)
dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose ir kaip bus įvykdytos gamintojams ir importuotojams Vyriausybės nustatytos gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo užduotys;
2) atliekų tvarkymo finansavimo schemą, garantuojančią, kad gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymas bus finansuojamas;
3) visuomenės švietimo ir informavimo atliekų tvarkymo klausimais programą.“
5.4.2. Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 12 dalyje nustatyta:
„Licencija neišduodama, jeigu:
1) licenciją gauti pageidaujantis asmuo nepateikė šio straipsnio 6 dalyje nurodytų dokumentų;
2) licenciją gauti pageidaujančio asmens pateikti šio straipsnio 6 dalyje nurodyti
dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų;
3) licencijai gauti pateiktuose dokumentuose nepakanka pagrindimo, kad bus
užtikrintas šio straipsnio 6 dalies 1 punkte nurodytos pareigos įvykdymas;
4) nustatoma, kad licenciją gauti pageidaujantis asmuo pateikė klaidingus ar melagingus duomenis licencijai gauti;

KONSTITUCINĖ JURISPRUDENCIJA 2017 Nr. 2 (46)

◆ DĖL PAGRINDO PANAIKINTI ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO LICENCIJOS GALIOJIMĄ

5) licenciją gauti pageidaujantis asmuo turi Vyriausybės nustatyto dydžio mokestinę nepriemoką Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams, fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių
inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių,
baudų vyksta mokestinis ginčas), yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui arba nevykdo įsipareigojimų muitinei;
6) licenciją gauti pageidaujantis asmuo neatitinka šiame Įstatyme tokiems asmenims nustatytų reikalavimų.“
5.4.3. Taigi pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 6, 12 dalis atliekų
tvarkymo organizavimo licencija yra išduodama, jeigu licenciją gauti pageidaujantis
asmuo atitinka Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytus reikalavimus, inter alia jeigu iš
licencijas išduodančiai institucijai jo pateiktų dokumentų matyti, kad jis gali įvykdyti gamintojams ir importuotojams Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas pareigas,
susijusias su atliekų tvarkymo organizavimu ir Vyriausybės nustatytų gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo užduočių vykdymu, taip pat yra finansiškai pajėgus vykdyti
atliekų tvarkymo organizavimo veiklą (inter alia neturi Vyriausybės nustatyto dydžio
mokestinių nepriemokų, skolų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui arba
neįvykdytų įsipareigojimų muitinei).
5.5. Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 10 dalyje nustatyta:
„Licencijos turėtojas privalo laikytis šių licencijuojamos veiklos sąlygų:
1) tvarkyti gaminių ir (ar) pakuočių, jų atliekų apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas aplinkos ministro nustatyta tvarka;
2) vykdyti atliekų tvarkymo veiklos organizavimo plane, finansavimo schemoje,
visuomenės švietimo ir informavimo atliekų tvarkymo klausimais programoje numatytas priemones;
3) organizuoti gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymą ir (ar) dalyvauti organizuojant gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose ir įvykdyti gamintojams ir importuotojams
Vyriausybės nustatytas gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo užduotis;
4) licencijas išduodančiai institucijai aplinkos ministro nustatyta tvarka pateikti
atliekų tvarkymo veiklos organizavimo plano vykdymo ataskaitą ir informaciją apie
atliekų tvarkymo finansavimo schemoje, visuomenės švietimo ir informavimo atliekų tvarkymo klausimais programoje numatytų priemonių įgyvendinimą;
5) kartu su šios dalies 4 punkte nurodyta ataskaita licencijas išduodančiai institucijai pateikti aplinkos ministro patvirtintą ir su Lietuvos auditorių rūmais suderintą
licencijos turėtojo patikrinimo techninę užduotį, nepriklausomo auditoriaus parengtą faktinių pastebėjimų ataskaitą dėl atliekų tvarkymo organizavimo veiklos atitikties
atliekų tvarkymo veiklos organizavimo plane numatytoms priemonėms, atliekų tvarkymo finansavimo schemai, visuomenės švietimo ir informavimo atliekų tvarkymo
klausimais programai;
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6) kartu su šios dalies 4 punkte nurodyta ataskaita licencijas išduodančiai institucijai pateikti nepriklausomo auditoriaus išvadą dėl licencijos turėtojo metinės finansinės ataskaitos;
7) licencijas išduodančiai institucijai aplinkos ministro nustatyta tvarka kas ketvirtį teikti informaciją apie praėjusį ketvirtį vykdytas atliekų tvarkymo veiklos organizavimo plane, atliekų tvarkymo finansavimo schemoje, visuomenės švietimo ir
informavimo atliekų tvarkymo klausimais programoje numatytas priemones.“
Taigi licencijuojamos veiklos sąlygomis, nustatytomis Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 10 dalyje, reglamentuojamos licencijos turėtojo pareigos ir sudaromos prielaidos kontroliuoti jų vykdymą: licencijos turėtojas privalo vykdyti tam
tikras numatytas priemones bei teikti ataskaitas ir informaciją apie jų vykdymą, organizuoti ir (ar) dalyvauti savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose ir vykdyti nustatytas atliekų tvarkymo užduotis, tvarkyti gaminių ir
(ar) pakuočių, jų atliekų apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas, taip pat teikti licencijos
turėtojo patikrinimo techninę užduotį, nepriklausomo auditoriaus išvadą dėl licencijos turėtojo metinės finansinės ataskaitos.
5.6. Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnyje nustatytos už tam tikrų šiame
įstatyme įtvirtintų licencijuojamos veiklos reikalavimų nesilaikymą galimos taikyti
priemonės: įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą (13, 14, 15 dalys),
licencijos galiojimo sustabdymas (16, 17, 18 dalys), licencijos galiojimo panaikinimas
(19 dalis).
5.7. Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 13, 14, 15 dalyse reglamentuojami
įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą skyrimo pagrindai, pasekmės
ir panaikinimo sąlygos.
5.7.1. Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 13 dalyje nustatyta:
„Licencijos turėtojas įspėjamas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu:
1) nustatoma, kad licencijos turėtojas nesilaiko licencijuojamos veiklos sąlygų;
2) paaiškėja, kad ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus licencijos turėtojo nariai
ir pavedimo davėjai Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekia mažiau
kaip 10 procentų visos Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekiamos
elektros ir elektroninės įrangos ar Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais
tiekia mažiau kaip 25 procentus visų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų
pakuočių;
3) licencijos turėtojas turi Vyriausybės nustatyto dydžio mokestinę nepriemoką
Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams, fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus
atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui arba
nevykdo įsipareigojimų muitinei.“
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Taigi pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 13 dalyje nustatytą reguliavimą licencijos turėtojas įspėjamas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą,
jeigu jis nesilaiko licencijuojamos veiklos sąlygų, t. y. nevykdo šio straipsnio 10 dalyje nustatytų pareigų (vykdyti tam tikras numatytas priemones, organizuoti ir (ar)
dalyvauti savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose ir
vykdyti nustatytas atliekų tvarkymo užduotis, teikti tam tikras nurodytas ataskaitas
ir kt.), taip pat neatitinka tam tikrų šio straipsnio 6, 12 dalyse nustatytų reikalavimų
licencijai gauti (t. y. turi Vyriausybės nustatyto dydžio mokestinių nepriemokų, skolų
Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ar neįvykdytų įsipareigojimų muitinei arba neatitinka Atliekų tvarkymo įstatyme tokiems asmenims nustatyto reikalavimo, susijusio su Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekiamu elektros
ir elektroninės įrangos bei pakuočių kiekiu).
5.7.2. Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 14 dalyje nustatyta:
„Licencijas išduodanti institucija, įspėdama licencijos turėtoją apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, nurodo priežastis, dėl kurių gali būti sustabdytas licencijos galiojimas, ir ne ilgesnį negu vieni metai terminą, per kurį licencijos turėtojas
privalo pašalinti priežastis, dėl kurių gali būti sustabdytas licencijos galiojimas.“
Taigi pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 14 dalį įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą suponuoja licencijos turėtojo pareigą per nustatytą terminą pašalinti priežastis, dėl kurių gali būti sustabdytas licencijos galiojimas.
5.7.3. Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 15 dalyje nustatyta:
„Įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą panaikinamas, jeigu per
įspėjime nurodytą terminą pašalinami nustatyti pažeidimai ir licencijas išduodančiai
institucijai pateikiami pažeidimų pašalinimą patvirtinantys dokumentai.“
Taigi pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 15 dalį įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą yra panaikinamas, jeigu licencijos turėtojas per
įspėjime nurodytą terminą įvykdo pareigą pašalinti priežastis, dėl kurių gali būti sustabdytas licencijos galiojimas. Įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą
panaikinimas licencijas išduodančios institucijos sprendimu reiškia, kad nelieka pagrindo sustabdyti licencijos galiojimą, tačiau nereiškia, kad šis įspėjimas buvo skirtas
neteisėtai arba nepagrįstai.
5.7.4. Apibendrinant Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 13–15 dalyse išdėstytą teisinį reguliavimą pažymėtina, kad:
− įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą skiriamas licencijas išduodančiai institucijai nustačius Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 10 dalyje
nustatytų licencijuojamos veiklos sąlygų, taip pat tam tikrų šio straipsnio 6, 12 dalyse
nustatytų reikalavimų licencijai gauti pažeidimus, t. y. priežastis, dėl kurių gali būti
sustabdytas licencijos galiojimas (Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 13 dalis);
įspėjimo paskirtis – įspėti apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu nebus
pašalinti licencijas išduodančios institucijos nurodyti pažeidimai;

KONSTITUCINĖ JURISPRUDENCIJA 2017 Nr. 2 (46)

47

48

2017 m. gegužės 30 d. nutarimas ◆

− įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą licencijos turėtojui sukelia teisines pasekmes – pareigą pašalinti Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio
10 dalyje nustatytų licencijuojamos veiklos sąlygų, taip pat tam tikrų šio straipsnio
6, 12 dalyse nustatytų reikalavimų licencijai gauti reikalavimų pažeidimus (Atliekų
tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 14 dalis);
− įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą yra poveikio priemonė licencijos turėtojui, kuria siekiama, kad jis laikytųsi Atliekų tvarkymo įstatymo
3423 straipsnio 10 dalyje nustatytų licencijuojamos veiklos sąlygų, taip pat tam tikrų
šio straipsnio 6, 12 dalyse nustatytų reikalavimų;
− licencijas išduodanti institucija įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą panaikina licencijos turėtojui pašalinus įspėjime nurodytus Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 10 dalyje nustatytų licencijuojamos veiklos sąlygų, taip
pat tam tikrų šio straipsnio 6, 12 dalyse nustatytų reikalavimų licencijai gauti reikalavimų pažeidimus, t. y. priežastis, dėl kurių gali būti sustabdytas licencijos galiojimas
(Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 15 dalis); įspėjimo apie galimą licencijos
galiojimo sustabdymą panaikinimas licencijas išduodančios institucijos sprendimu
reiškia, kad nelieka pagrindo sustabdyti licencijos galiojimą, tačiau nereiškia, kad šis
įspėjimas buvo skirtas neteisėtai arba nepagrįstai.
5.8. Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 16, 17, 18 dalyse reglamentuojami
licencijos galiojimo sustabdymo pagrindai, pasekmės ir sprendimo dėl licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo sąlygos.
5.8.1. Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 16 dalyje nustatyta:
„Licencijos galiojimas sustabdomas, jeigu:
1) licencijos turėtojas, įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, nepašalino nustatytų pažeidimų per licencijas išduodančios institucijos nurodytą terminą;
2) paaiškėja, kad licencijos turėtojas pateikė klaidingus duomenis licencijai gauti
ir po įspėjimo per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą, bet ne ilgesnį negu vieni metai, nepateikė patikslintų duomenų.“
Taigi pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 16 dalį licencijos galiojimas sustabdomas licencijos turėtojui, įspėtam apie galimą licencijos galiojimo
sustabdymą, neįvykdžius šio straipsnio 14 dalyje nustatytos pareigos per licencijas
išduodančios institucijos nurodytą terminą pašalinti priežastis, dėl kurių gali būti sustabdytas licencijos galiojimas, arba paaiškėjus, kad licencijos turėtojas pateikė klaidingus duomenis licencijai gauti ir per licencijas išduodančios institucijos nustatytą
terminą nepateikė patikslintų duomenų.
5.8.2. Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 18 dalyje nustatyta:
„Sprendimas dėl licencijos galiojimo sustabdymo panaikinamas, jeigu per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą, bet ne ilgesnį negu vieni metai,
pašalinami nurodyti pažeidimai ir pateikiami pažeidimų pašalinimą patvirtinantys
dokumentai.“
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Taigi pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 18 dalį licencijos galiojimas atnaujinamas po to, kai sustabdytos licencijos turėtojas per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą pašalina pažeidimus, dėl kurių ji buvo sustabdyta.
5.8.3. Aiškinant Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 16, 18 dalyse išdėstytą
teisinį reguliavimą kartu su išdėstytuoju šio straipsnio 13–15 dalyse pažymėtina, kad:
– licencijos galiojimo sustabdymas yra griežtesnė poveikio priemonė už įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, kurios pasekmė yra laikinas atliekų
tvarkymo organizavimo veiklos sustabdymas, taikomas tol, kol licencijos turėtojas
pašalina licencijos galiojimo sustabdymo priežastis;
– vienas iš pagrindų sustabdyti licencijos galiojimą yra licencijos turėtojo, įspėto apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, pareigos per licencijas išduodančios
institucijos nurodytą terminą pašalinti priežastis, dėl kurių gali būti sustabdytas licencijos galiojimas, neįvykdymas (Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 16 dalies 1 punktas); taigi prielaida sustabdyti licencijos galiojimą šiuo atveju yra paskirtas
įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, kuris nebuvo panaikintas dėl
to, kad nebuvo pašalintos priežastys, dėl kurių gali būti sustabdytas licencijos galiojimas;
– pagrindas panaikinti sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo inter alia
yra pažeidimų, dėl kurių buvo skirtas įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, o vėliau – sustabdytas licencijos galiojimas, pašalinimas.
5.9. Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 19 dalyje, kaip minėta, nustatyti
licencijos galiojimo panaikinimo pagrindai, inter alia tai, kad licencijos galiojimas
panaikinamas, jeigu sustabdžius licencijos galiojimą per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą nepašalinami nurodyti pažeidimai ir nustatytas pažeidimų pašalinimo terminas yra pasibaigęs (3 punktas), taip pat jeigu licencijos turėtojas
buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą 3 kartus per paskutinius
dvejus metus (6 punktas).
Aiškinant Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 19 dalies 3, 6 punktus kartu
su šio straipsnio 13–16, 18 dalimis pažymėtina, kad:
– licencijos galiojimo panaikinimas yra griežčiausia poveikio priemonė, kuri lemia licencijuojamos veiklos nutraukimą;
– vienas iš pagrindų panaikinti licencijos galiojimą yra pareigos pašalinti pažeidimus, dėl kurių buvo skirtas įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą,
o vėliau – sustabdytas licencijos galiojimas, neįvykdymas per licencijas išduodančios
institucijos nustatytą terminą;
– kaip minėta, Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 19 dalies 6 punkto
nuostata aiškintina taip, kad licencijos galiojimas panaikinamas licencijos turėtojui
paskyrus trečią per paskutinius dvejus metus įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, taigi licencijos galiojimas turi būti panaikinamas inter alia tada, kai
licencijos turėtojas gauna trečią įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą
per paskutinius dvejus metus neatsižvelgiant į tai, ar jis pašalino priežastis, dėl kurių
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buvo prieš tai skirti 2 įspėjimai, ir dėl to licencijas išduodančios institucijos sprendimu tie įspėjimai buvo panaikinti.
6. Ginčijamas Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 19 dalies 6 punkte nustatytas teisinis reguliavimas taip pat aiškintinas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme (2006 m. birželio 27 d. redakcija), Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme (2016 m. birželio 2 d. redakcija) įtvirtinto teisinio
reguliavimo kontekste.
6.1. Kaip minėta, pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 2 dalį gaminių
ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją išduoda, atsisako išduoti, įspėja apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimą sustabdo,
panaikina, licencijos duomenis tikslina, licencijos dublikatą išduoda ir kontroliuoja,
kaip laikomasi licencijuojamos veiklos reikalavimų, Aplinkos ministerija ar jos įgaliota institucija.
Šiame kontekste paminėtina, kad pagal Viešojo administravimo įstatymo
2 straipsnio 1 dalį (2009 m. birželio 11 d. redakcija) viešasis administravimas yra
įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla,
skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų
priėmimas, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė, įstatymų
nustatytų administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas. Viešajam administravimui priskiriamas administracinių paslaugų teikimas pagal 2 straipsnio 17 dalį
(2010 m. gruodžio 23 d. redakcija) ir 15 straipsnio (2010 m. gruodžio 23 d. redakcija)
1 dalies 1 punktą apima leidimų, licencijų išdavimą.
Taigi Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos vykdoma su gaminių ir
(ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimu susijusi veikla yra priskiriama viešajam administravimui, todėl Viešojo administravimo įstatymo reikalavimai jai taikomi tiek, kiek kitokių reikalavimų nenustatyta Atliekų tvarkymo įstatyme.
6.2. Viešojo administravimo įstatymo ketvirtajame skirsnyje (2010 m. birželio
22 d. redakcija) yra reglamentuojama ūkio subjektų veiklos priežiūra. Šios konstitucinės justicijos bylos kontekste pažymėtina šio skyriaus 362 straipsnio 1 dalies 1 punkto
(2014 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata, pagal kurią poveikio priemonės ūkio
subjektams taikomos tik tada, kai priežiūros tikslų negalima pasiekti kitu būdu (ultima ratio), taip pat 368 straipsnio (2014 m. lapkričio 11 d. redakcija) 1 dalies nuostata,
pagal kurią poveikio priemonės ūkio subjektui skiriamos atsižvelgiant į pažeidimo
pobūdį, padarytos žalos dydį, mastą ir kitas įstatymuose numatytas aplinkybes.
Pažymėtina, kad šie principai taikytini ir skiriant Atliekų tvarkymo įstatymo
23
34 straipsnyje nustatytas poveikio priemones, inter alia įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą.
6.3. Skiriant Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnyje nustatytas poveikio priemones taikytinos ir kitos Viešojo administravimo įstatymo 368 straipsnyje (2014 m.
lapkričio 11 d. redakcija) nustatytos taisyklės, kuriomis reguliuojamas poveikio prieKONSTITUCINĖ JURISPRUDENCIJA 2017 Nr. 2 (46)
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monių ūkio subjektams taikymas, inter alia tai, kad ūkio subjektui turi būti pranešta
apie galimą ūkio subjekto veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą, jam turi
būti aiškiai, nedviprasmiškai suformuluota galimo pažeidimo esmė (2 dalis); ūkio
subjektas turi teisę galimo pažeidimo nagrinėjimo metu susipažinti su surinkta medžiaga, pateikti įrodymus, duoti paaiškinimus raštu ar žodžiu, teikti prašymus (3 dalis); sprendimas, priimtas ūkio subjekto veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo byloje, grindžiamas tik tais įrodymais, kurie buvo ištirti bylos nagrinėjimo metu
ir su kuriais turėjo galimybę susipažinti ūkio subjektas (4 dalis).
6.4. Sprendimas dėl Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnyje nustatytų poveikio priemonių, inter alia įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą,
taikymo turi atitikti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje (2014 m.
lapkričio 11 d. redakcija) nustatytus bendruosius individualaus administracinio akto
reikalavimus: jis turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų
normomis, o taikomos poveikio priemonės (licencijos ar leidimo galiojimo panaikinimas, laikinas uždraudimas verstis tam tikra veikla ar teikti paslaugas, bauda ir
kt.) turi būti motyvuotos. Be to, individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka (Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio (2010 m. gruodžio
23 d. redakcija) 2 dalis).
6.5. Pabrėžtina, kad sprendimas ūkio subjekto veiklą reglamentuojančių teisės
aktų pažeidimo byloje gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (Viešojo administravimo įstatymo 368 straipsnio (2014 m. lapkričio 11 d. redakcija) 5 dalis); skundą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į padaryto
pažeidimo pobūdį, mastą, atsakomybę lengvinančias ir kitas reikšmingas aplinkybes,
dėl kurių tam tikra poveikio priemonė ūkio subjektui būtų akivaizdžiai per didelė ir
neproporcinga (neadekvati) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisinga, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais, turi teisę skirti švelnesnę poveikio
priemonę, negu numatyta įstatyme, arba jos neskirti (Viešojo administravimo įstatymo 368 straipsnio (2014 m. lapkričio 11 d. redakcija) 6 dalis).
Taip pat paminėtinas Administracinių bylų teisenos įstatymo (2016 m. birželio 2 d. redakcija) 91 straipsnis, pagal kurį skundžiamas teisės aktas (ar jo dalis) turi
būti panaikintas, jeigu jis yra neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių
įvertinimą ir sprendimo pagrįstumą (1 dalies 3 punktas); skundžiamas teisės aktas
(ar jo dalis) gali būti panaikintas ir kitais pagrindais, kuriuos administracinis teismas
pripažino svarbiais (2 dalis).
6.6. Taigi pagal Viešojo administravimo įstatymo 368 straipsnio (2014 m. lapkričio 11 d. redakcija) 5 dalį Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnyje nustatytos
poveikio priemonės, inter alia įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą,
gali būti skundžiamos teisme. Teismas panaikina licencijas išduodančios institucijos sprendimą skirti poveikio priemonę, kai jis yra nepagrįstas ar neteisėtas (Viešojo
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administravimo įstatymo 368 straipsnio (2014 m. lapkričio 11 d. redakcija) 6 dalis,
Administracinių bylų teisenos įstatymo (2016 m. birželio 2 d. redakcija) 91 straipsnio
1 dalies 3 punktas, 2 dalis).
6.7. Viešojo administravimo įstatyme (2006 m. birželio 27 d. redakcija) nustatytų poveikio priemonių taikymo taisyklių kontekste paminėtinas šio įstatymo
369 straipsnis „Mažareikšmis teisės aktų reikalavimų pažeidimas“ (2014 m. lapkričio
11 d. redakcija). Mažareikšmis teisės aktų reikalavimų pažeidimas yra teisės aktų reikalavimų pažeidimas, kuriuo padaryta žala konkrečia teisės norma saugomoms vertybėms yra labai nedidelė (Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 25 punktas
(2014 m. lapkričio 11 d. redakcija)).
Jeigu nustatytą tokį pažeidimą galima ištaisyti nedelsiant priežiūrą atliekančio
subjekto pareigūno, kito valstybės tarnautojo ar darbuotojo akivaizdoje, pažeidimo
tyrimas nutraukiamas, įstatyme numatyta poveikio priemonė neskiriama, o ūkio subjektui pareiškiama žodinė pastaba. Tais atvejais, kai mažareikšmio teisės aktų reikalavimų pažeidimo nedelsiant ištaisyti negalima, ūkio subjektui pateikiamas rašytinis
nurodymas pašalinti mažareikšmį teisės aktų reikalavimų pažeidimą ir nustatomas
protingas terminas pažeidimui pašalinti, kuris gali būti pratęstas vieną kartą (Viešojo
administravimo įstatymo 369 straipsnio (2014 m. lapkričio 11 d. redakcija) 1 dalis).
Taigi, atsižvelgiant į Viešojo administravimo įstatymo 369 straipsnio (2014 m.
lapkričio 11 d. redakcija) 1 dalį, Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnyje nustatytos
poveikio priemonės, inter alia įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą,
netaikytinos už mažareikšmius teisės aktų reikalavimų pažeidimus.
7. Apibendrinant ginčijamą Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 19 dalies
6 punkte nustatytą ir su juo susijusį teisinį reguliavimą šioje konstitucinės justicijos
byloje aktualiu aspektu, pažymėtina, kad:
– Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsniu reglamentuojamas gaminių ir (ar)
pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimas nustatytas siekiant, kad gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo veikla būtų vykdoma taip,
kad atitiktų bendruosius atliekų tvarkymui keliamus reikalavimus ir būtų išvengta
neigiamo atliekų poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai; kai kurios atliekos, kurių
tvarkymui organizuoti reikalingos licencijos, gali būti priskiriamos prie pavojingųjų;
− įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą skiriamas licencijas išduodančiai institucijai nustačius Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 10 dalyje
nustatytų licencijuojamos veiklos sąlygų, taip pat tam tikrų šio straipsnio 6, 12 dalyse
nustatytų reikalavimų licencijai gauti pažeidimus, t. y. priežastis, dėl kurių gali būti
sustabdytas licencijos galiojimas (Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 13 dalis);
jo paskirtis – įspėti apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu nebus pašalinti
licencijas išduodančios institucijos nurodyti pažeidimai;
− įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą licencijos turėtojui sukelia teisines pasekmes – pareigą pašalinti priežastis, dėl kurių gali būti sustabdytas
licencijos galiojimas; šios pareigos neįvykdymas per licencijas išduodančios instituKONSTITUCINĖ JURISPRUDENCIJA 2017 Nr. 2 (46)
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cijos nurodytą terminą yra vienas iš pagrindų sustabdyti licencijos galiojimą (Atliekų
tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 14 dalis, 16 dalies 1 punktas); įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą yra poveikio priemonė licencijos turėtojui, kuria
siekiama, kad jis laikytųsi minėtų sąlygų ir reikalavimų;
− pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 15 dalį įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą yra panaikinamas, jeigu licencijos turėtojas per
įspėjime nurodytą terminą įvykdo pareigą pašalinti priežastis, dėl kurių gali būti sustabdytas licencijos galiojimas; įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą
panaikinimas licencijas išduodančios institucijos sprendimu reiškia, kad nelieka pagrindo sustabdyti licencijos galiojimą, tačiau nereiškia, kad šis įspėjimas buvo skirtas
neteisėtai arba nepagrįstai;
– Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 19 dalies 6 punkto nuostata aiškintina taip, kad licencijos galiojimas panaikinamas licencijos turėtojui paskyrus trečią
per paskutinius dvejus metus įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą,
taigi licencijos galiojimas turi būti panaikinamas tada, kai licencijos turėtojas gauna
trečią įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą per paskutinius dvejus
metus neatsižvelgiant į tai, ar jis pašalino priežastis, dėl kurių prieš tai buvo skirti
2 įspėjimai ir dėl to licencijas išduodančios institucijos sprendimu tie įspėjimai buvo
panaikinti;
– skiriant Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas poveikio priemones, inter alia
įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, turi būti laikomasi reikalavimo atsižvelgti į pažeidimo pobūdį, padarytos žalos dydį, mastą ir kitas įstatymuose numatytas aplinkybes (Viešojo administravimo įstatymo 368 straipsnio (2014 m.
lapkričio 11 d. redakcija) 1 dalis); minėtos poveikio priemonės gali būti skundžiamos teisme (Viešojo administravimo įstatymo 368 straipsnio (2014 m. lapkričio 11 d.
redakcija) 5 dalis); teismas panaikina licencijas išduodančios institucijos sprendimą
skirti poveikio priemonę, kai jis yra nepagrįstas ar neteisėtas (Viešojo administravimo įstatymo 368 straipsnio (2014 m. lapkričio 11 d. redakcija) 6 dalis, Administracinių bylų teisenos įstatymo (2016 m. birželio 2 d. redakcija) 91 straipsnio 1 dalies
3 punktas, 2 dalis);
– atsižvelgiant į Viešojo administravimo įstatymo 369 straipsnio (2014 m. lapkričio 11 d. redakcija) 1 dalį, Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytos poveikio priemonės,
inter alia įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, netaikytinos už mažareikšmius teisės aktų reikalavimų pažeidimus.
8. Šios konstitucinės justicijos bylos kontekste paminėtina, kad Konstitucinis
Teismas yra nagrinėjęs su ūkinės veiklos tam tikrose kitose – prekybos alkoholio produktais, metalų laužo ir atliekų supirkimo – srityse licencijavimu, inter alia licencijų
galiojimo panaikinimu, susijusius klausimus.
8.1. Konstitucinio Teismo 2008 m. sausio 21 d. nutarimu inter alia pripažinta, kad Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalis
(2004 m. kovo 9 d., 2006 m. balandžio 25 d. redakcijos), kurioje nustatyta įmonėms,
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turinčioms licencijas verstis didmenine ar mažmenine prekyba alkoholio produktais,
už tam tikrų šio įstatymo reikalavimų pažeidimus taikoma uždraudimo sankcija –
licencijos galiojimo panaikinimas ir naujos licencijos neišdavimas, neprieštarauja
Konstitucijai. Minėtame nutarime Konstitucinis Teismas inter alia pažymėjo:
– tai, kad prekyba alkoholio produktais yra licencijuojama veikla, yra konstituciškai pagrįsta dėl inter alia visiems žinomų neigiamų padarinių, kuriuos žmonių
sveikatai, viešajai tvarkai ir visuomenės narių saugumui, kitoms teisės saugomoms ir
ginamoms vertybėms gali sukelti alkoholio vartojimas;
– įstatymų leidėjas turi nustatyti ne tik būtinus reikalavimus, kuriuos turi atitikti
ūkio subjektai, siekiantys gauti licencijas užsiimti didmenine ar mažmenine prekyba
alkoholio produktais (kaip ir bet kuria kita licencijuojama veikla), bet ir reikalavimus, kurių turi laikytis tokias licencijas gavę asmenys, taip pat išduotų licencijų galiojimo panaikinimo pagrindus ir tvarką;
– licencijos galiojimo panaikinimas ir naujos licencijos neišdavimas (kaip ir specialios teisės atėmimas) yra tokia sankcija, kuria neigiamas poveikis teisės pažeidėjui – ūkio subjektui daromas neleidžiant jam verstis atitinkama veikla pašalinant jį iš
atitinkamos rinkos (tam tikrą laiką); tokios sankcijos vadinamos uždraudimo sankcijomis, jų paskirtis yra visų pirma vykdyti prevenciją; laikomasi nuomonės, kad jeigu
tokiam ūkio subjektui ir toliau būtų leidžiama būti atitinkamos rinkos dalyviu, kiltų
grėsmė konkurencijai toje rinkoje būti nesąžiningai, taip pat kiltų grėsmė vartotojų ir
kitų asmenų teisėms, būtų pakenkta įvairioms Konstitucijoje įtvirtintoms, jos saugomoms ir ginamoms vertybėms, viešajam interesui.
8.2. Konstitucinio Teismo 2008 m. kovo 15 d. nutarimu neprieštaraujančiu
Konstitucijai pripažintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 177 patvirtintų Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo licencijavimo taisyklių (2004 m. rugpjūčio 31 d. redakcija) 34 punktas, kuriame
nustatyta skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkėjui už licencijuodamos veiklos sąlygų pažeidimus taikoma uždraudimo sankcija – supirkimo vietos
adreso išbraukimas iš licencijos. Minėtame nutarime Konstitucinis Teismas inter alia
pažymėjo, kad:
– nėra ir negali būti jokių teisinių argumentų, kurie leistų teigti, esą skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo licencijavimas, reikalavimų asmenims, užsiimantiems šia ūkine veikla, nustatymas yra konstituciškai nepagrįstas;
šios licencijuojamos veiklos sąlygų laikymasis ir jo priežiūra yra būtina Konstitucijoje
įtvirtintų vertybių, inter alia nuosavybės teisių, žmonių sveikatos, viešosios tvarkos,
valstybės ūkio sistemos, finansinės tvarkos, taip pat sąžiningos konkurencijos, gynimo prielaida;
– darytina prezumpcija, kad visi ūkio subjektai, pagal turimas licencijas užsiimantys licencijuojama veikla, žino ir supranta teisės aktuose įtvirtintas sąlygas, kurių
privalo laikytis, taip pat žino, kad, pažeidus tam tikras iš šių sąlygų, jiems bus taikomos įstatymų nustatytos sankcijos, kartu ir prevencinio poveikio priemonės; ūkinės
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veiklos laisvė ne tik gali, bet paprastai ir turi būti ribojama (taip pat ir taikant uždraudimo sankcijas).
8.3. Taigi iš minėtų konstitucinės justicijos bylų matyti, kad valstybė, reguliuodama ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei, privalo derinti įvairias
Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, inter alia ūkinės veiklos laisvę, sąžiningą konkurenciją, vartotojų interesų apsaugą, žmonių sveikatą, viešąją tvarką, aplinkos apsaugą.
Todėl ūkinės veiklos, susijusios su galimais neigiamais padariniais žmonių sveikatai,
viešajai tvarkai, aplinkai bei kitomis teisės saugomomis ir ginamomis vertybėms, licencijavimas yra konstituciškai pateisinamas. Įstatymų leidėjas turi nustatyti būtinus
reikalavimus, kuriuos turi atitikti ūkio subjektai, siekiantys gauti licencijas tokiai veiklai vykdyti, taip pat reikalavimus, kurių turi laikytis tokias licencijas gavę asmenys,
bei išduotų licencijų galiojimo panaikinimo pagrindus; įstatymų leidėjas, be kita ko,
gali nustatyti licencijos galiojimo panaikinimą kaip sankciją ūkio subjektui, kuris nesilaiko jam žinomų ir suprantamų licencijuojamos veiklos sąlygų.
9. Šiame kontekste paminėtina ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija)
8 straipsnyje įtvirtintos teisės į privataus gyvenimo gerbimą ir būsto neliečiamybę
požiūriu. Europos Žmogaus Teisių Teismas 2012 m. sausio 10 d. sprendimo byloje Di
Sarno ir kiti prieš Italiją (peticijos Nr. 30765/08) 110 punkte konstatavo, kad atliekų
surinkimas, perdirbimas ir šalinimas gali būti laikomas pavojinga ūkine veikla, todėl
valstybė, reguliuodama šią veiklą ir vertindama jos keliamą pavojų aplinkai, privalo
imtis atitinkamų priemonių gyventojų teisei gyventi sveikoje ir saugioje aplinkoje
užtikrinti (taip pat žr. 2009 m. sausio 27 d. sprendimą byloje Tatar prieš Rumuniją,
peticijos Nr. 67021/01). Nustatydamas Konvencijos 8 straipsnio pažeidimą byloje Di
Sarno ir kiti prieš Italiją dėl netinkamų valstybės pozityvių pareigų pagal Konvencijos
8 straipsnį vykdymo, Europos Žmogaus Teisių Teismas atkreipė dėmesį ir į Europos
Sąjungos Teisingumo Teismo 2010 m. kovo 4 d. sprendimą Europos Komisija / Italijos
Respublika (byla C-297/08) dėl valstybės pozityvių pareigų atliekų tvarkymo ūkinės
veiklos srityje, kuriame taip pat pabrėžta, kad netinkamai tvarkomos atliekos galėjo
potencialiai kelti grėsmę žmonių sveikatai ir aplinkai.
II
Konstitucijos nuostatos ir oficialioji konstitucinė doktrina
10. Šioje konstitucinės justicijos byloje tiriama Atliekų tvarkymo įstatymo nuo
statos, kuria reguliuojamas atliekų tvarkymo organizavimo licencijos galiojimo panaikinimas, atitiktis Konstitucijos 46 straipsnio 1, 2, 3 dalims, konstituciniam teisinės
valstybės principui.
11. Kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, Konstitucijos 46 straipsnyje įtvirtinti principai sudaro vieną visumą – šalies ūkio konstitucinį pagrindą, todėl
visų šio straipsnio dalių nuostatos yra tarpusavyje susijusios ir viena kitą papildo
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(inter alia 2009 m. balandžio 29 d., 2015 m. sausio 15 d., 2015 m. kovo 5 d. nutarimai). Konstitucinio Teismo aktuose (inter alia 2008 m. kovo 5 d., 2011 m. sausio 6 d.,
2015 m. sausio 15 d. nutarimuose) plačiai išdėstyta oficialioji konstitucinė doktrina,
kuria atskleidžiamas Konstitucijos 46 straipsnio nuostatų turinys.
11.1. Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra konstatavęs, kad
Konstitucijos 46 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta asmens ūkinės veiklos laisvės ir iniciatyvos sąvoka yra plati, ji grindžiama asmens laisve ir teise turėti nuosavybę. Ši
sąvoka apima teisę laisvai pasirinkti verslą, teisę laisvai sudaryti sutartis, sąžiningos
konkurencijos laisvę, ūkinės veiklos subjektų lygiateisiškumą ir kt. (inter alia 2009 m.
kovo 27 d., 2011 m. sausio 6 d., 2014 m. gegužės 9 d. nutarimai).
11.1.1. Konstitucinio Teismo aktuose ne kartą pažymėta, kad pagal Konstituciją riboti asmens teises ir laisves, taip pat ir ūkinės veiklos laisvę, galima, jeigu yra
laikomasi šių sąlygų: tai daroma įstatymu; ribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves ir Konstitucijoje įtvirtintas
vertybes, taip pat konstituciškai svarbius tikslus; ribojimais nėra paneigiama teisių ir
laisvių prigimtis bei jų esmė; yra laikomasi konstitucinio proporcingumo principo
(inter alia 2004 m. sausio 26 d., 2005 m. gegužės 13 d., 2008 m. kovo 15 d. nutarimai).
Šiame kontekste pažymėtina, jog konstitucinis proporcingumo principas yra
vienas iš konstitucinio teisinės valstybės principo elementų (inter alia 2004 m. gruodžio 29 d., 2011 m. liepos 7 d., 2013 m. sausio 25 d. nutarimai), kuris suponuoja
inter alia tai, kad nustatant teisinius apribojimus ir atsakomybę už teisės pažeidimus
privalu paisyti protingumo reikalavimo, taip pat proporcingumo principo (inter alia
2004 m. gruodžio 13 d., 2009 m. kovo 2 d., 2013 m. gruodžio 6 d. nutarimai); už teisės
pažeidimus valstybės nustatomos poveikio priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui, atitikti siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus,
neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti (inter
alia 2000 m. gruodžio 6 d., 2011 m. sausio 31 d., 2013 m. gruodžio 6 d. nutarimai).
11.1.2. Ūkinės veiklos laisvė nėra absoliuti, asmuo ja naudojasi laikydamasis
tam tikrų privalomų reikalavimų, apribojimų; nustatomais apribojimais neleistina
paneigti tokių esminių ūkinės veiklos laisvės nuostatų kaip ūkinės veiklos subjektų
lygiateisiškumas, sąžininga konkurencija; valstybė, reguliuodama ūkinę veiklą, turi
laikytis asmens ir visuomenės interesų derinimo principo, užtikrinti ir privataus asmens (ūkinės veiklos subjekto), ir visuomenės interesus, siekti ne atskirų asmenų
gerovės, bet būtent bendros tautos gerovės (inter alia 2015 m. sausio 15 d., 2015 m.
kovo 5 d. nutarimai). Taigi įstatymais nustatomi ūkinės veiklos apribojimai turi atitikti Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalyje nustatytą konstitucinį imperatyvą, jog valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei.
11.2. Konstitucinis Teismas, aiškindamas Konstitucijos 46 straipsnio 2 dalies
nuostatą „valstybė remia visuomenei naudingas ūkines pastangas ir iniciatyvą“, yra
pažymėjęs, kad ji reiškia Konstitucijoje įtvirtintą galimybę valdžios institucijoms vertinti ūkinės veiklos sritis pagal jų naudą visuomenei, tik tokio vertinimo ir grupaKONSTITUCINĖ JURISPRUDENCIJA 2017 Nr. 2 (46)
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vimo pagrindu įmanoma realizuoti įtvirtintą teisę remti konkrečias ūkinės veiklos
sritis ar konkrečias ūkines pastangas; pagaliau minėtas ūkinės veiklos vertinimas sudaro reikiamas prielaidas įgyvendinti Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalies nuostatą
„valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei“ (inter
alia 1997 m. vasario 13 d., 2011 m. sausio 6 d., 2011 m. birželio 21 d. nutarimai).
11.3. Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalies nuostata, jog valstybė reguliuoja ūkinę
veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei, įtvirtintas konstitucinis principas, nubrėžiantis ūkinės veiklos reguliavimo tikslus, kryptis, būdus, ribas (inter alia
1999 m. spalio 6 d., 2013 m. liepos 5 d., 2014 m. gegužės 9 d. nutarimai).
11.3.1. Ūkinės veiklos reguliavimas paprastai yra susijęs su ūkinės veiklos sąlygų
nustatymu, tam tikrų procedūrų reglamentavimu, ūkinės veiklos kontrole, taip pat
su tam tikrais šios veiklos apribojimais ar draudimais; kai asmuo dalyvauja ūkinėje veikloje, jam gali būti taikomi specialūs įstatymų nustatyti apribojimai (inter alia
2005 m. gegužės 13 d., 2011 m. birželio 21 d., 2014 m. gegužės 9 d. nutarimai).
Valstybė, reguliuodama ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei,
gali nustatyti diferencijuotą teisinį reguliavimą, kurį lemia ūkinės veiklos specifika;
atsižvelgdama į ūkinės veiklos specifiką, valstybė gali naudoti įvairias teisinio reguliavimo priemones (inter alia 2009 m. kovo 2 d., 2013 m. gegužės 24 d., 2015 m.
balandžio 3 d. nutarimai).
11.3.2. Viena iš ūkinės veiklos teisinio reguliavimo priemonių yra valstybės leidimų sistemos (licencijavimo) nustatymas siekiant užtikrinti tam tikrose specifinėse
ūkinės veiklos srityse būtiną didesnę valstybės kontrolę. Konstitucinis Teismas yra
pažymėjęs, kad reguliuodamas licencijuojamą ūkinę veiklą įstatymų leidėjas turi nustatyti ne tik būtinus reikalavimus, kuriuos turi atitikti ūkio subjektai, siekiantys gauti
licencijas užsiimti licencijuojama veikla, bet ir reikalavimus, kurių turi laikytis tokias
licencijas gavę asmenys, taip pat išduotų licencijų galiojimo panaikinimo pagrindus
ir tvarką; licencijų sąlygų laikymasis ir jo priežiūra yra būtina prielaida sąžiningai
konkurencijai atitinkamoje rinkoje (2008 m. sausio 21 d. nutarimas); ūkio subjekto,
pažeidusio licencijoje įtvirtintas sąžiningos konkurencijos taisykles, ūkinės veiklos
laisvė ne tik gali, bet paprastai ir turi būti ribojama (2008 m. sausio 21 d., 2008 m.
kovo 15 d. nutarimai).
12. Pažymėtina, kad Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta valstybės pareiga reguliuoti ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei, suponuoja
reikalavimą įstatymų leidėjui, reguliuojant šią veiklą, derinti įvairias konstitucines
vertybes, inter alia saugomas pagal Konstitucijos 46, 53, 54 straipsnius: asmens ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą, sąžiningos konkurencijos laisvę, žmonių sveikatos ir
aplinkos apsaugą (2015 m. kovo 5 d., 2015 m. spalio 29 d., 2015 m. gruodžio 16 d.
nutarimai).
12.1. Konstitucijos 53 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad valstybė ir kiekvienas asmuo privalo saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių. Pagal Konstitucijos
54 straipsnį valstybė rūpinasi natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos,
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atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsauga, prižiūri, kad su saiku būtų
naudojami, taip pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai (1 dalis); įstatymu draudžiama niokoti žemę, jos gelmes, vandenis, teršti vandenis ir orą, daryti radiacinį
poveikį aplinkai bei skurdinti augaliją ir gyvūniją (2 dalis).
Aiškindamas šias Konstitucijos nuostatas, kuriose įtvirtinti konstituciniai aplinkos apsaugos pagrindai, Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad jomis yra išreikštas vienas iš valstybės veiklos tikslų – užtikrinti žmonių teises į sveiką ir švarią aplinką; aplinkos apsauga yra valstybės bei kiekvieno gyventojo rūpestis ir pareiga, viešieji
ir privatūs interesai turi būti skirti aplinkos kokybei gerinti; iš šių nuostatų visiems
asmenims kyla pareiga tausoti gamtą, o padarius gamtinei aplinkai žalą (nuostolius) – ją atlyginti (inter alia 2003 m. spalio 29 d., 2014 m. gegužės 9 d., 2015 m.
gruodžio 16 d. nutarimai).
12.2. Konstitucijos 53 straipsnio 3 dalies ir 54 straipsnio nuostatas siejant su jos
46 straipsnio 3 dalimi, taip pat 53 straipsnio 1 dalies nuostata, kad valstybė rūpinasi
žmonių sveikata, Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje pažymėta, kad:
− iš Konstitucijos kyla reikalavimas įstatymų leidėjui reguliuojant ūkinę veiklą
nustatyti tokius jos ribojimus, kuriais būtų siekiama užtikrinti bendrą tautos gerovę, inter alia saugoti nuo kenksmingų poveikių žmonių sveikatai ir aplinkai, racionaliai naudoti gamtos išteklius, atlyginti gamtinei aplinkai padarytą žalą (2014 m.
gegužės 9 d., 2015 m. gruodžio 16 d. nutarimai); vykdant šį reikalavimą turi būti
paisoma iš Konstitucijos, inter alia konstitucinio teisinės valstybės principo, kylančių
reikalavimų; be kita ko, tai reiškia, kad teisiniu reguliavimu gali būti nustatytos tokios ūkinės veiklos subjektų pareigos, kurios jų veiklos laisvės nevaržytų labiau, negu
būtina konstituciškai reikšmingiems žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos tikslams
pasiekti (2014 m. gegužės 9 d. nutarimas);
− siekdama užtikrinti natūralios gamtinės aplinkos, atskirų gamtos objektų
apsaugą bei gamtos išteklių racionalų naudojimą, atkūrimą ir gausinimą, valstybė,
reguliuodama ūkinę veiklą, gali nustatyti specifines ūkinės veiklos sąlygas, procedūras, kontrolės priemones (2005 m. gegužės 13 d., 2006 m. kovo 14 d., 2015 m. gruodžio 16 d. nutarimai);
– pagal Konstituciją, inter alia valstybės rūpinimosi žmonių sveikata principą,
aplinkos apsaugos nuo kenksmingų poveikių imperatyvą, atliekų tvarkymo užtikrinimas laikytinas viešuoju interesu, valstybės ir savivaldybių priederme (2015 m.
kovo 5 d. nutarimas); reguliuodamas atliekų tvarkymo organizavimą kaip vieną iš
ūkinės veiklos rūšių, įstatymų leidėjas turi atsižvelgti į tai, kad netinkamai tvarkomos atliekos sukelia grėsmę aplinkai, žmonių ir visuomenės sveikatai (2014 m. gegužės 9 d. nutarimas).
13. Nagrinėjamos konstitucinės justicijos bylos kontekste pažymėtina, kad valstybė, reguliuodama atliekų tvarkymo, inter alia atliekų tvarkymo organizavimo, ūkinę veiklą, kurios užtikrinimas pagal Konstituciją laikytinas viešuoju interesu, turi
derinti įvairias konstitucines vertybes, inter alia saugomas pagal Konstitucijos 46, 53,
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54 straipsnius: asmens ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą, sąžiningos konkurencijos
laisvę, žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą nuo kenksmingų poveikių, ir užtikrinti
konstitucinį imperatyvą reguliuoti ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos
gerovei. Atsižvelgdamas į tai, įstatymų leidėjas privalo nustatyti tokias atliekų tvarkymo organizavimo veiklos sąlygas ir veiksmingas kontrolės priemones (inter alia šios
ūkinės veiklos licencijavimą), kuriomis būtų užkirstas kelias netinkamai tvarkomų
atliekų žalai aplinkai ir žmonių sveikatai atsirasti.
Taigi, reguliuodamas licencijuojamą ūkinę veiklą atliekų tvarkymo organizavimo
srityje, pagal Konstituciją įstatymų leidėjas turi nustatyti ne tik būtinus reikalavimus,
kuriuos turi atitikti ūkio subjektai, siekiantys gauti licencijas užsiimti minėta veikla,
bet ir reikalavimus, kurių turi laikytis tokias licencijas gavę asmenys, taip pat išduotų
licencijų galiojimo panaikinimo pagrindus ir tvarką. Ūkio subjekto, pažeidusio licencijuojamos ūkinės veiklos taisykles, ūkinės veiklos laisvė ne tik gali, bet paprastai
ir turi būti ribojama laikantis iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylančio
proporcingumo principo, pagal kurį, kaip minėta, ūkinės veiklos laisvės negalima
varžyti labiau, nei būtina konstituciškai reikšmingiems žmonių sveikatos ir aplinkos
apsaugos tikslams pasiekti; tokie ribojimai savaime negali paneigti ir Konstitucijos
46 straipsnio 1 dalyje laiduojamos ūkinės veiklos laisvės, ir 2 dalyje garantuojamos
valstybės paramos visuomenei naudingoms ūkinėms pastangoms ir iniciatyvai. Viena iš tokių atliekų tvarkymo organizavimo ūkinės veiklos ribojimo priemonių gali
būti licencijos galiojimo panaikinimas tokiems ūkio subjektams, kurie šiurkščiai ir
(ar) pakartotinai (sistemingai) pažeidžia įstatymais nustatytas atliekų tvarkymo, inter
alia atliekų tvarkymo organizavimo, veiklos sąlygas.
III
Europos Sąjungos teisės aktuose įtvirtintas teisinis reguliavimas
14. Šioje konstitucinės justicijos byloje aktualios Europos Sąjungos teisės nuostatos, kuriomis reguliuojami su atliekų tvarkymu susiję santykiai.
15. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 191 straipsnio 1,
2 dalyse inter alia nustatyta, kad Sąjungos aplinkos politika padeda siekti šių tikslų:
išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę, saugoti žmonių sveikatą, apdairiai ir racionaliai naudoti gamtos išteklius, remti tarptautinio lygio priemones, skirtas regioninėms ar pasaulinėms aplinkos problemoms spręsti, visų pirma kovai su klimato kaita;
Sąjungos aplinkos politika siekiama aukšto apsaugos lygio atsižvelgiant į skirtingų
Sąjungos regionų būklės įvairovę; ši politika yra grindžiama atsargumo principu bei
principais, kad reikia imtis prevencinių veiksmų, kad žala aplinkai pirmiausia turėtų
būti atitaisoma ten, kur yra jos šaltinis, ir kad atlygina teršėjas.
16. Pažymėtina, kad Atliekų tvarkymo įstatymu, kurio nuostatą ginčija pareiškėja, yra inter alia įgyvendinama inter alia Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m.
lapkričio 19 d. direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas
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(toliau – Direktyva) (Atliekų tvarkymo įstatymo 1 straipsnio (2011 m balandžio 19 d.
redakcija) 6 dalis, V priedo „Įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai“ 8 dalis).
Direktyva yra nustatytos priemonės, skirtos aplinkai ir žmonių sveikatai apsaugoti
užkertant kelią žalingam atliekų susidarymo ir tvarkymo poveikiui ar sumažinant
jį ir sumažinant išteklių naudojimo bendrą poveikį bei padidinant tokio naudojimo
veiksmingumą (Direktyvos 1 straipsnis).
16.1. Pagal Direktyvos 13 straipsnį valstybės narės privalo imtis būtinų priemonių užtikrinti, kad atliekų tvarkymas būtų atliekamas nesukeliant pavojaus žmonių
sveikatai ir nepakenkiant aplinkai, t. y. nesukeliant pavojaus vandeniui, orui, dirvožemiui, augalams ar gyvūnams, nekeliant nepatogumų dėl triukšmo ar kvapų ir nedarant neigiamo poveikio kraštovaizdžiui ar ypač svarbioms vietovėms.
Valstybės narės taip pat turi imtis veiksmų, būtinų siekiant užtikrinti, kad pavojingų atliekų gamyba, rinkimas ir vežimas, saugojimas ir apdorojimas būtų vykdomi tokiomis sąlygomis, kuriomis geriausiai apsaugoma aplinka ir žmonių sveikata,
įskaitant veiksmus, skirtus pavojingų atliekų atsekamumui nuo gamybos iki galutinio
pristatymo vietos ir kontrolei (Direktyvos 17 straipsnis).
16.2. Be to, valstybės narės turi imtis būtinų priemonių užtikrinti, kad pirminis atliekų gamintojas ar kitas turėtojas pats atliktų atliekų apdorojimą arba patikėtų
apdorojimo atlikimą prekiautojui, įstaigai ar įmonei, kuri atlieka atliekų apdorojimo
operacijas, arba organizavimą – privačiam arba valstybiniam atliekų surinkėjui (Direktyvos 15 straipsnio 1 dalis).
Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos turėtų registrą, kuriame registruotų, be kita ko, prekiautojus ar tarpininkus, jeigu jiems netaikomi reikalavimai turėti leidimą (Direktyvos 26 straipsnio 1 dalies b punktas); tarpininkas
yra įmonė, kitų vardu organizuojanti atliekų naudojimą ar šalinimą, įskaitant tokius
tarpininkus, kurie atliekų neįsigyja fiziškai (Direktyvos 3 straipsnio 8 punktas).
16.3. Direktyvos 26 konstatuojamojoje dalyje nustatyta, kad principas „teršėjas
moka“ yra pagrindinis Europos ir tarptautiniu lygmeniu taikomas principas; atliekų
gamintojas ir turėtojas atliekas turėtų tvarkyti taip, kad būtų užtikrinta aukšto lygio
aplinkos ir žmogaus sveikatos apsauga.
Valstybės narės turėtų numatyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias
sankcijas, kurios būtų taikomos už atliekų tvarkymą atsakingiems fiziniams ar juridiniams asmenims, pavyzdžiui, atliekų gamintojams, turėtojams, tarpininkams,
prekiautojams, vežėjams, surinkėjams, įmonėms ar įstaigoms, vykdančioms atliekų
apdorojimo operacijas ir įgyvendinančioms atliekų tvarkymo sistemas, tuo atveju,
kai jie pažeidžia Direktyvos nuostatas (Direktyvos 45 konstatuojamoji dalis).
Direktyvos 36 straipsnyje nustatyta, kad valstybės narės imasi būtinų priemonių
uždrausti atliekų išmetimą, išvertimą ar nekontroliuojamą tvarkymą; valstybės narės
nustato sankcijų taikymo už Direktyvos nuostatų pažeidimą taisykles ir imasi visų
priemonių, būtinų jų įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.
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17. Apibendrinant SESV 191 straipsnio 1, 2 dalyse, Direktyvos 26, 45 konstatuojamosiose dalyse, 1 straipsnyje, 3 straipsnio 8 punkte, 13 straipsnyje, 15 straipsnio
1 dalyje, 17 straipsnyje, 26 straipsnio 1 dalies b punkte, 36 straipsnyje nustatytą teisinį
reguliavimą konstatuotina, kad valstybės narės:
– turi imtis veiksmų, kurie būtini siekiant, kad atliekos būtų tvarkomos taip, kad
būtų užtikrinta aukšto lygio aplinkos ir žmogaus sveikatos apsauga, užkirstas kelias
žalingam atliekų susidarymo ir tvarkymo poveikiui;
– turi inter alia užtikrinti, kad pirminis atliekų gamintojas ar kitas turėtojas pats
atliktų atliekų apdorojimą, patikėtų jo atlikimą prekiautojui, įstaigai ar įmonei arba
organizavimą privačiam arba valstybiniam atliekų surinkėjui; tarpininkas, kitų vardu
organizuojantis atliekų naudojimą ar šalinimą, turi būti kompetentingos įstaigos registruotas arba gauti jos leidimą vykdyti savo veiklą;
– turi numatyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas, kurios būtų
taikomos už atliekų tvarkymą atsakingiems fiziniams ar juridiniams asmenims, inter
alia tarpininkams, tuo atveju, kai jie pažeidžia Direktyvos nuostatas.
IV
Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio (2011 m. gruodžio 22 d. redakcija)
19 dalies 6 punkto atitikties Konstitucijai vertinimas
18. Pareiškėja Seimo narių grupė prašo ištirti, ar Konstitucijos 46 straipsnio 1, 2,
3 dalims, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 19 dalies 6 punktas.
19. Kaip minėta, Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 19 dalyje nustatyti
licencijos galiojimo panaikinimo pagrindai; pagal pareiškėjos ginčijamą 6 punktą licencijos galiojimas panaikinamas licencijos turėtojui gavus 3 įspėjimus apie galimą
licencijos galiojimo sustabdymą per paskutinius dvejus metus.
20. Pareiškėjos teigimu, pagal ginčijamą teisinį reguliavimą licencijos turėtojo
veikla gali būti ribojama daugiau, nei būtina viešajam interesui užtikrinti, nes, nors
pažeidimas, dėl kurio buvo skirtas įspėjimas, nustatytu laiku pašalintas, įspėjimas
panaikintas ir licencijos turėtojo veikla atitinka jai keliamus reikalavimus, licencijos
galiojimas gavus 3 įspėjimus per dvejus metus vis tiek turi būti panaikintas. Be to,
Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 19 dalies 6 punkto nuostata gali būti taikoma nustačius bet kokius (neturinčius jokios įtakos visuomenės sveikatai ar saugumui,
viešajam interesui) licencijuojamos veiklos pažeidimus, taigi nustatyta poveikio priemonė yra neproporcinga teisės pažeidimui, tarp jos ir siekiamo tikslo nubausti teisės
pažeidėją (licencijos turėtoją) ir užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją nėra teisingos
pusiausvyros (proporcingumo).
21. Sprendžiant, ar Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 19 dalies 6 punkte
nustatytas ginčijamas teisinis reguliavimas neprieštarauja Konstitucijos 46 straipsnio
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1, 2, 3 dalims, konstituciniam teisinės valstybės principui, pažymėtina, kad, kaip minėta, pagal Konstituciją:
– valstybė, reguliuodama atliekų tvarkymo organizavimo ūkinę veiklą, kurios
užtikrinimas pagal Konstituciją laikytinas viešuoju interesu, turi derinti įvairias
konstitucines vertybes, inter alia saugomas pagal Konstitucijos 46, 53, 54 straipsnius:
asmens ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą, sąžiningos konkurencijos laisvę, žmonių
sveikatos ir aplinkos apsaugą nuo kenksmingų poveikių, ir užtikrinti konstitucinį imperatyvą reguliuoti ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei;
– įstatymų leidėjas privalo nustatyti tokias atliekų tvarkymo organizavimo veiklos sąlygas ir veiksmingas kontrolės priemones (inter alia šios ūkinės veiklos licencijavimą), kuriomis būtų užkirstas kelias netinkamai tvarkomų atliekų žalai aplinkai
ir žmonių sveikatai atsirasti;
– įstatymų leidėjas turi nustatyti ne tik būtinus reikalavimus, kuriuos turi atitikti
ūkio subjektai, siekiantys gauti licencijas užsiimti minėta veikla, bet ir reikalavimus,
kurių turi laikytis tokias licencijas gavę asmenys, taip pat išduotų licencijų galiojimo
panaikinimo pagrindus ir tvarką;
– ūkio subjekto, pažeidusio licencijuojamos ūkinės veiklos taisykles, ūkinės veiklos laisvė ne tik gali, bet paprastai ir turi būti ribojama laikantis iš konstitucinio
teisinės valstybės principo kylančio proporcingumo principo, pagal kurį, kaip minėta, ūkinės veiklos laisvės negalima varžyti labiau, nei būtina konstituciškai reikšmingiems žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos tikslams pasiekti; tokie ribojimai
savaime negali paneigti ir Konstitucijos 46 straipsnio 1 dalyje laiduojamos ūkinės
veiklos laisvės, ir 2 dalyje garantuojamos valstybės paramos visuomenei naudingoms
ūkinėms pastangoms ir iniciatyvai; viena iš tokių atliekų tvarkymo organizavimo
ūkinės veiklos ribojimo priemonių gali būti licencijos galiojimo panaikinimas tokiems ūkio subjektams, kurie šiurkščiai ir (ar) pakartotinai (sistemingai) pažeidžia
įstatymais nustatytas atliekų tvarkymo, inter alia atliekų tvarkymo organizavimo, veiklos sąlygas.
22. Minėta, jog, aiškinant Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 19 dalies
6 punkte nustatytą teisinį reguliavimą viso šio straipsnio ir kitų šio įstatymo, taip pat
šioje byloje aktualių Viešojo administravimo įstatymo (2006 m. birželio 27 d. redakcija), Administracinių bylų teisenos įstatymo (2016 m. birželio 2 d. redakcija) nuo
statų kontekste, pažymėtina, kad:
– Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsniu reglamentuojamas gaminių ir (ar)
pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimas nustatytas siekiant, kad gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo veikla būtų vykdoma taip,
kad atitiktų bendruosius atliekų tvarkymui keliamus reikalavimus ir būtų išvengta
neigiamo atliekų poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai; kai kurios atliekos, kurių
tvarkymui organizuoti reikalingos licencijos, gali būti priskiriamos prie pavojingųjų;
− įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą skiriamas licencijas išduodančiai institucijai nustačius pažeidimus, dėl kurių gali būti sustabdytas licenciKONSTITUCINĖ JURISPRUDENCIJA 2017 Nr. 2 (46)
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jos galiojimas; jo paskirtis – įspėti apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu
nebus pašalinti licencijas išduodančios institucijos nurodyti pažeidimai;
− įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą licencijos turėtojui sukelia teisines pasekmes – pareigą pašalinti priežastis, dėl kurių gali būti sustabdytas
licencijos galiojimas, taigi įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą yra
poveikio priemonė;
− įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą panaikinimas licencijas
išduodančios institucijos sprendimu reiškia, kad licencijos turėtojas pašalino priežastis, dėl kurių gali būti sustabdytas licencijos galiojimas, ir kad nelieka pagrindo
sustabdyti licencijos galiojimą, tačiau nereiškia, kad šis įspėjimas buvo skirtas neteisėtai arba nepagrįstai;
– Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 19 dalies 6 punkto nuostata aiškintina taip, kad licencijos galiojimas panaikinamas licencijos turėtojui paskyrus trečią
per paskutinius dvejus metus įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą,
taigi licencijos galiojimas turi būti panaikinamas tada, kai licencijos turėtojas gauna
trečią įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą per paskutinius dvejus
metus neatsižvelgiant į tai, ar licencijas išduodančios institucijos sprendimu šie įspėjimai buvo panaikinti;
– skiriant įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą turi būti laikomasi Viešojo administravimo įstatymo 368 straipsnio (2014 m. lapkričio 11 d. redakcija) 1 dalyje nustatytų reikalavimų; įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo
sustabdymą gali būti skundžiamas teisme; teismas panaikina licencijas išduodančios
institucijos sprendimą skirti poveikio priemonę, kai jis yra nepagrįstas ar neteisėtas;
įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą netaikytinas už mažareikšmius teisės aktų reikalavimų pažeidimus.
23. Taigi pažymėtina, kad Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 19 dalies
6 punkte nustatytas teisinis reguliavimas, pagal kurį licencijos galiojimas yra panaikinamas paskyrus trečią per paskutinius dvejus metus įspėjimą apie galimą licencijos
galiojimo sustabdymą, vertintinas kaip veiksminga priemonė siekiant užkirsti kelią
galimai netinkamai tvarkomų atliekų žalai aplinkai ir žmonių sveikatai atsirasti, kuri
taikoma tokiems ūkio subjektams, kurie pakartotinai (sistemingai) (3 kartus per paskutinius dvejus metus) pažeidžia įstatymais nustatytas atliekų tvarkymo organizavimo veiklos sąlygas ir už tai jiems skiriami įspėjimai apie galimą licencijos galiojimo
sustabdymą. Konstatuotina, kad tokiu teisiniu reguliavimu įstatymų leidėjas įgyvendino iš Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalies, 53 straipsnio 1, 3 dalių, 54 straipsnio
nuostatų kylančią pareigą nustatant atliekų tvarkymo organizavimo ūkinės veiklos
sąlygas ir veiksmingas kontrolės priemones šią ūkinę veiklą reguliuoti taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei ir sudarytų sąlygas apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką
nuo galimų kenksmingų poveikių.
Pabrėžtina, kad pagal ginčijamą teisinį reguliavimą licencijos galiojimas gali būti
panaikintas tik tais atvejais, kai prieš tai 2 paskirti įspėjimai buvo teisėti ir pagrįsti,
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t. y. jie nebuvo panaikinti teismo sprendimu. Tik taip suprantant ginčijamą ir su juo
susijusį teisinį reguliavimą, t. y. įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą
suprantant kaip savarankišką poveikio priemonę, kuri gali būti skundžiama teisme
ir negali būti skiriama už mažareikšmius pažeidimus, ginčijama Atliekų tvarkymo
įstatymo 3423 straipsnio 19 dalies 6 punkto nuostata laikytina neprieštaraujančia iš
konstitucinio teisinės valstybės principo kylančiam proporcingumo principui, t. y.
nevaržančia ūkinės veiklos subjektų veiklos laisvės labiau, negu būtina konstituciškai
reikšmingiems žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos tikslams pasiekti, taigi ir nepaneigiančia Konstitucijos 46 straipsnio 1 dalyje laiduojamos ūkinės veiklos laisvės bei
2 dalyje garantuojamos valstybės paramos visuomenei naudingoms ūkinėms pastangoms ir iniciatyvai.
24. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad Atliekų tvarkymo
įstatymo 3423 straipsnio (2011 m. gruodžio 22 d. redakcija) 19 dalies 6 punktas neprieštarauja Konstitucijos 46 straipsnio 1, 2, 3 dalims, konstituciniam teisinės valstybės principui.
25. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Atliekų tvarkymo įstatymo (2002 m. liepos 1 d. redakcija) ir Viešojo administravimo įstatymo (2006 m. birželio 27 d. redakcija) nuostatų, susijusių su įspėjimu apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą,
aiškinimas, įskaitant teisę apskųsti teismui tokį įspėjimą, šiame nutarime yra kitoks
nei formuojamoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (inter alia
2013 m. spalio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-887/2013, 2016 m.
lapkričio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-542-756/2016).
26. Kartu pažymėtina ir tai, kad ginčijama Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 19 dalies 6 punkto nuostata yra neaiški ir ją galima aiškinti nevienareikšmiškai:
viena vertus, ja nustatyta, kad pagrindas panaikinti licencijos galiojimą yra 3 per paskutinius dvejus metus gauti įspėjimai apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą,
kita vertus, trečias per dvejus metus gautas įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo
sustabdymą suponuoja visišką licencijuojamos veiklos nutraukimą (t. y. licencijos galiojimo panaikinimą) ir neatitinka savo paskirties, kuri, kaip minėta, yra įspėti apie
galimą licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu nebus pašalinti licencijas išduodančios
institucijos nurodyti pažeidimai.
Šiame kontekste pažymėtina, kad konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja įvairius reikalavimus įstatymų leidėjui, inter alia tai, kad įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti aiškus, suprantamas,
neprieštaringas, teisės aktų formuluotės turi būti tikslios, turi būti užtikrinami teisės
sistemos nuoseklumas ir vidinė darna (inter alia 2004 m. gruodžio 13 d., 2009 m.
kovo 2 d., 2017 m. kovo 15 d. nutarimai). Atsižvelgiant į tai, ginčijama Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 19 dalies 6 punkto nuostata koreguotina taip, kad joje
būtų nustatytas (-i) aiškus (-ūs) licencijos galiojimo panaikinimo pagrindas (-ai).
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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102, 105 straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 1, 53, 531, 54, 55, 56 straipsniais,
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
nut ari a :
Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio
(2011 m. gruodžio 22 d. redakcija; Žin., 2012, Nr. 6-190) 19 dalies 6 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.
Šis Konstitucinio Teismo nutarimas yra galutinis ir neskundžiamas.
Konstitucinio Teismo teisėjai
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The ruling of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania
of 30 May 2017

ON THE GROUNDS FOR REVOKING THE VALIDITY OF
A LICENCE FOR ORGANISING WASTE MANAGEMENT
Summary
By this ruling, having considered the case subsequent to the petition of a group of members of
the Seimas, the Constitutional Court declared constitutional Item 6 of Paragraph 19 of Article 3423
(wording of 22 December 2011) of the Law on Waste Management, insofar as it provides for one of the
grounds for revoking the validity of a licence for organising waste management. Under the said item
of the Law on Waste Management, the validity of a licence for organising the management of product
and/or packaging waste is revoked where the licence holder has been warned of the possible suspension
of the validity of the licence three times in the last two years.
According to the petitioner, the activity of a licence holder under this legal regulation may be limited
more than necessary in order to secure the public interest: even where a violation for which a warning
was issued is eliminated within the time limit specified, the warning is withdrawn, and the activity of
the licence holder meets the applicable requirements, the validity of the licence must, nevertheless, be
revoked upon the receipt of three warnings in the last two years. Moreover, the provision in question
may be imposed for any violations identified in relation to the licensed activity (even for those that have
no impact on public health or security or on the public interest). Therefore, the petitioner argued that
the established measure was disproportionate to the violations of law; in the opinion of the petitioner,
there was no fair balance (proportionality) between the measure in question and the pursued objective
to penalise the violators of law (licence holders) and ensure the prevention of violations.
The Constitutional Court noted that, in regulating the economic activity of organising
waste management, to ensure which is in the public interest under the Constitution, the state must
balance different constitutional values, including those protected under Articles 46, 53, and 54 of
the Constitution: freedom of individual economic activity and economic initiative; freedom of fair
competition; and the protection of human health and the environment from harmful effects; the state
must also ensure that the constitutional imperative to regulate economic activity so that it serves the
general welfare of the nation is observed. Taking account of this, the legislature is obliged to lay down
such conditions for the activity of organising waste management and such effective control measures
(among them, the licensing of this activity) that would prevent damage caused by inappropriately
managed waste to the environment and human health.
Thus, under the Constitution, in regulating the licensed economic activity in the area of organising
waste management, the legislature must establish not only the necessary requirements that must be
complied with by economic operators that seek to obtain licences to engage in the said activity, but
also the requirements that must be followed by persons who hold such licences, as well as the grounds
and procedure for revoking the validity of issued licences. The freedom of economic activity of an
operator that has violated the rules of the licensed economic activity not only may but, as a rule,
must be limited with due regard being given to the principle of proportionality (stemming from the
constitutional principle of a state under the rule of law), according to which freedom of economic activity
may not be limited more than necessary in order to achieve the constitutionally significant objectives
of protecting human health and the environment; as such, these limitations may not deny freedom of
economic activity, guaranteed under Paragraph 1 of Article 46 of the Constitution, or the support by the
state for economic efforts and initiative that are useful to society, ensured under Paragraph 2 of the same
article. One of such measures applied to limit the economic activity of organising waste management
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may be the revocation of the validity of the licence for those operators that grossly and/or repeatedly
(systematically) violate the conditions established for this activity under the laws.
As noted in the ruling, the impugned legal regulation, under which the validity of a licence is
revoked after a warning of the possible suspension of the validity of the licence has been issued for
the third time in the last two years, should be regarded as an effective measure aimed to prevent the
possible damaged by inappropriately managed waste to the environment and human health; this
measure is applied to those economic operators who have repeatedly (systematically) (three times in
the last two years) violated the conditions of the activity of organising waste management as established
by laws and, as a result, have been issued warnings of the possible suspension of the validity of their
licence. Having established this legal regulation, the legislature implemented its duty, stemming
from Paragraph 3 of Article 46, Paragraphs 1 and 3 of Article 53, and Article 54 of the Constitution,
while establishing the conditions and effective control measures applicable to the economic activity of
organising waste management, to regulate this economic activity so that it serves the general welfare
of the nation and creates the conditions for protecting human health and the environment from the
possible harmful effects.
The Constitutional Court emphasised that, under the impugned legal regulation, the validity of
a licence may be revoked only in those cases where the preceding two warnings are legitimate and
reasonable, i.e. they have not been annulled by a court decision. Only if the impugned and related
legal regulation is interpreted in this way (i.e. if a warning of the possible suspension of the validity of a
licence is understood as an independent measure, which may be appealed against in a court and must
not be imposed for minor infringements), can the impugned provision be considered not in conflict
with the principle of proportionality, which stems from the constitutional principle of a state under
the rule of law, i.e. not limiting the freedom of economic activity of economic operators more than
necessary in order to achieve the constitutionally significant objectives of protecting human health and
the environment and, thus, not denying freedom of economic activity, guaranteed under Paragraph 1
of Article 46 of the Constitution, or the support by the state for economic efforts and initiative that are
useful to society, as ensured under Paragraph 2 of the same article.
In view of this, the impugned provision was ruled not in conflict with Paragraphs 1, 2, and 3 of
Article 46 of the Constitution and the constitutional principle of a state under the rule of law.
The Constitutional Court also drew attention to the fact that the interpretation of the provisions
of the Law on Waste Management and the Law on Public Administration in relation to warnings of
the possible suspension of the validity of a licence, including the right to file a complaint against such
a warning with a court, in this ruling differs from the one developed in the case-law of the Supreme
Administrative Court of Lithuania. At the same time, it was noted that the impugned provision of the
Law on Waste Management is not clear and may lead to ambiguity in interpretation; therefore, it should
be modified to lay down clear grounds for revoking the validity of a licence.
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Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo
2017 m. birželio 26 d. nutarimas

DĖL BAUDŽIAMOSIOS BYLOS NAGRINĖJIMO
APELIACINE TVARKA PAAIŠKĖJUS IŠ ESMĖS SKIRTINGOMS
FAKTINĖMS APLINKYBĖMS
Santrauka
Šiuo nutarimu Konstitucinis Teismas, išnagrinėjęs bylą pagal Lietuvos apeliacinio
teismo prašymą, pripažino, kad Baudžiamojo proceso kodekso (BPK) 320 straipsnio 4 dalis (2007 m. birželio 28 d. redakcija) tiek, kiek ja draudžiama baudžiamąją
bylą apeliacine tvarka pagal nuteistojo apeliacinį skundą nagrinėjančiam teismui pabloginti kito nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėtį nesant
dėl to prokuroro, privataus kaltintojo, nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo skundo, neprieštarauja Konstitucijai. Tačiau Konstitucijai prieštaraujančiu pripažintas BPK
326 straipsnio 1 dalies 4 punktas (2007 m. birželio 28 d. redakcija) tiek, kiek jame
nenustatyti apeliacinės instancijos teismo įgaliojimai perduoti bylą iš naujo nagrinėti
pirmosios instancijos teismui, jeigu ištyrus įrodymus paaiškėja tokios faktinės aplinkybės, kurios iš esmės skiriasi nuo nustatytųjų pirmosios instancijos teismo, ir tai
galėtų lemti esminį nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėties
pabloginimą.
Konstitucinis Teismas konstatavo, kad įstatymų leidėjas nustatė tokią baudžiamųjų bylų proceso tvarką, dėl kurios galima tokia situacija, kad, prokurorui, privačiam kaltintojui, nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui nebeturint teisinės galimybės
paduoti ar papildyti apeliacinio skundo, baudžiamąją bylą apeliacine tvarka nagrinėjantis teismas, ištyręs naujus ar pirmosios instancijos teismo jau tirtus įrodymus,
kuriuos įvertinus galėtų būti padarytos išvados, kad faktinės aplinkybės iš esmės
skiriasi nuo nustatytųjų pirmosios instancijos teismo, ir tai galėtų lemti nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėties pabloginimą, ribojamas BPK 320 straipsnio 4 dalyje atsispindinčių baudžiamojo proceso teisės principų non reformatio in peius (pagal kurį, nagrinėjant bylą pagal nuteistojo, išteisintojo
ar asmens, kuriam byla nutraukta, apeliacinį skundą, negalima pabloginti apelianto
teisinės padėties) ir tantum devolutum quantum appellatum (pagal kurį, nagrinėjant
bylą apeliacine tvarka, turi būti tikrinamas ir vertinamas tik apskųstosios pirmosios
instancijos teismo sprendimo dalies teisėtumas bei pagrįstumas), negali ištaisyti pirmosios instancijos teismo padarytų fakto (t. y. teisiškai reikšmingų faktų nustatymo ir vertinimo) klaidų, taigi priimti teisingo sprendimo byloje.
Konstitucinis Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad pagal BPK tokiu atveju nėra ir
teisinės galimybės prokurorui, privačiam kaltintojui, nukentėjusiajam ar civiliniam
ieškovui kreiptis į kasacinės instancijos teismą siekiant pabloginti asmens, dėl kurio
nebuvo paduotas apeliacinis skundas, padėtį (arba asmens, dėl kurio buvo paduotas
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apeliacinis skundas, padėtį pabloginti labiau, nei buvo prašoma tame skunde); taip
pat nėra teisinės galimybės dėl apeliacinės instancijos teismui buvusių ar galėjusių
būti žinomų kitokių aplinkybių, nei nustatė pirmosios instancijos teismas, panaikinti
įsiteisėjusį nuosprendį ar nutartį ir atnaujinti baudžiamąją bylą.
Atsižvelgęs į tai, kad galimos tokios situacijos, kad baudžiamąją bylą apeliacine
tvarka nagrinėjantis teismas, ribojamas minėtų baudžiamojo proceso teisės principų,
nurodytoje situacijoje negalėtų pats ištaisyti pirmosios instancijos teismo padarytų
teisiškai reikšmingų faktų nustatymo ir (ar) vertinimo klaidų, Konstitucinis Teismas
pažymėjo, jog iš Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalies kylantys teismo įgaliojimai vykdyti teisingumą suponuoja, kad įstatyme turi būti nustatyti apeliacinės instancijos
teismo įgaliojimai tokioje situacijoje perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios
instancijos teismui.
BPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punkte, kuriame yra nustatyti nuosprendžio panaikinimo ir bylos perdavimo iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui pagrindai,
tokie apeliacinės instancijos teismo įgaliojimai nėra nustatyti. Konstitucinio Teismo
vertinimu, tokiu baudžiamojo proceso teisiniu reguliavimu nesudarytos prielaidos
teismui priimti teisingą sprendimą byloje (teisingai nubausti nusikalstamą veiką
padariusį asmenį, priteisti teisingą nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimą) ir
tinkamai įvykdyti teisingumą, taigi neužtikrinama veiksminga kiekvieno asmens ir
visos visuomenės apsauga nuo nusikalstamų kėsinimųsi ir paneigiami iš Konstitucijos
109 straipsnio 1 dalies kylantys teismo įgaliojimai vykdyti teisingumą, nukrypstama
nuo konstitucinės teismo, kaip Lietuvos Respublikos vardu teisingumą vykdančios
institucijos, sampratos, konstitucinių teisinės valstybės, teisingumo principų.
Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad pagal Konstituciją teismas turi pareigą ne
tik ištirti visas bylos aplinkybes, kurios leistų teismui priimti teisingą ir argumentuotą sprendimą, bet ir priimti šį sprendimą per įmanomai trumpiausią laiką. Todėl
baudžiamąją bylą apeliacine tvarka nagrinėjantis teismas, ištyręs įrodymus, kuriuos
įvertinus galėtų būti padarytos išvados, kad faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo
nustatytųjų pirmosios instancijos teismo, turėtų panaikinti pirmosios instancijos
teismo nuosprendį ir perduoti bylą jam iš naujo nagrinėti tik tuo atveju, kai nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėtis galėtų būti pabloginta iš
esmės.
Nutarime taip pat pažymėta, kad įstatymų leidėjas, siekdamas užtikrinti asmens
teisę į teismą per įmanomai trumpiausią laiką, teisingo, bylos aplinkybėmis pagrįsto ir argumentuoto teismo sprendimo priėmimą, gynybos teises ir atsižvelgdamas į
pasirinktą baudžiamųjų bylų nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme modelį, gali
nustatyti ir kitokius būdus aukštesnės instancijos teismuose ištaisyti bet kurias
teisiškai reikšmingų faktų nustatymo ir vertinimo klaidas, kurias dėl kokių nors
priežasčių gali padaryti žemesnės instancijos teismas, be kita ko, numatyti teisę prokurorui, privačiam kaltintojui, nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui paduoti apeliacinį skundą (ar papildyti paduotąjį) tais atvejais, kai, ištyrus ir įvertinus įrodymus
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apeliacinės instancijos teisme, galėtų būti padarytos išvados, kad faktinės aplinkybės
iš esmės skiriasi nuo nustatytųjų pirmosios instancijos teismo, ir tai galėtų lemti nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėties pabloginimą.
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Byla Nr. 9/2016

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO
320 STRAIPSNIO 4 DALIES, 326 STRAIPSNIO 1 DALIES 4 PUNKTO
ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

2017 m. birželio 26 d. Nr. KT8-N6/2017
Vilnius
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės,
Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus
Žalimo,
sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,
remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102, 105 straipsniais, Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 1, 531 straipsniais, Teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2017 m. birželio 6 d. išnagrinėjo konstitucinės justicijos bylą
Nr. 9/2016 pagal pareiškėjo Lietuvos apeliacinio teismo prašymą Nr. 1B-13/2016 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 2 daliai, 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Lietuvos Respublikos
baudžiamojo proceso kodekso 320 straipsnio 4 dalis (2007 m. birželio 28 d. redakcija) tiek, kiek ja draudžiama baudžiamąją bylą apeliacine tvarka pagal nuteistojo
apeliacinį skundą nagrinėjančiam teismui pabloginti kito nuteistojo ar išteisintojo,
taip pat asmens, kuriam byla nutraukta, padėtį nesant dėl to prokuroro, privataus
kaltintojo, nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo skundo.
Konstitucinis Teismas
nustatė:
I
Pareiškėjo argumentai
1. Pareiškėjas Lietuvos apeliacinis teismas apeliacine tvarka nagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo apeliacinį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nuo
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sprendžio, kuriuo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK)
129 straipsnio 1 dalį jis buvo pripažintas kaltu dėl nužudymo.
2. Nagrinėjamos konstitucinės justicijos bylos kontekste aktualios šios pareiškėjo
nagrinėtos baudžiamosios bylos aplinkybės:
– pirmosios instancijos teismui buvo perduota baudžiamoji byla, kurioje, remiantis byloje surinktais įrodymais, be kita ko, teismo medicinos specialisto išvadomis, trims kaltinamiesiems buvo pareikšti kaltinimai dėl nužudymo (iš pradžių
vienas iš jų, kilus tarpusavio konfliktui, o vėliau – kiti du kaltinamieji kitoje vietoje
kilus konfliktui sudavė smūgius asmeniui ir šis po keleto valandų nuo patirtų smūgių
mirė);
– nagrinėjant baudžiamąją bylą pirmosios instancijos teisme buvo paskirta komisijinė teismo medicinos ekspertizė; remiantis šios ekspertizės aktu buvo galima
manyti, kad asmuo mirė nuo pirmojo kaltinamojo suduotų smūgių; atsižvelgus į tai,
prokuroro prašymu kaltinimas buvo pakeistas – dėl nužudymo apkaltintas tik pirmasis smūgius sudavęs kaltinamasis; kiti du kaltinamieji buvo apkaltinti dėl viešosios
tvarkos pažeidimo (buvo manoma, kad jų smūgiai sukėlė nežymų asmens sveikatos
sutrikdymą); pirmosios instancijos teismas pagal pakeistą kaltinimą 2013 m. gruodžio 10 d. priėmė apkaltinamąjį nuosprendį, kuriuo pirmąjį smūgius sudavusį kaltinamąjį pripažino kaltu dėl tyčinio nužudymo (skyrė jam 10 metų laisvės atėmimo
bausmę ir priteisė iš jo atlyginti turtinę ir neturtinę žalą), o kitus du kaltinamuosius
pripažino kaltais dėl viešosios tvarkos pažeidimo;
– nuteistasis, pripažintas kaltu dėl tyčinio nužudymo, apeliaciniu skundu prašo
arba pirmosios instancijos teismo nuosprendį pakeisti – jo veiką kvalifikuoti pagal
BK 140 straipsnio 1 dalį (fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas) ir skirti šio straipsnio sankcijoje numatytą bausmę, arba sušvelninti jo baudžiamąją atsakomybę ir kitaip išspręsti nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo
klausimą, arba panaikinti pirmosios instancijos teismo nuosprendį ir baudžiamąją
bylą grąžinti prokurorui; nei asmenys, nuteisti už viešosios tvarkos pažeidimą, nei
prokuroras ar nukentėjusieji (nužudyto asmens tėvai) pirmosios instancijos teismo
nuosprendžio neskundė;
– nagrinėjant baudžiamąją bylą apeliacinės instancijos teisme, siekiant pašalinti visas nuteistojo apeliaciniame skunde nurodytas baudžiamojoje byloje kylančias
abejones, 2015 m. kovo 20 d. buvo paskirta nauja komisijinė teismo medicinos ekspertizė; remdamasis šios ekspertizės aktu, gautu 2015 m. gruodžio 10 d., apeliacinės
instancijos teismas mano, kad asmuo galėjo mirti nuo bet kurio iš trijų nuteistųjų
suduoto smūgio (ar smūgių).
Pareiškėjas Lietuvos apeliacinis teismas, negalėdamas pabloginti kitų nuteistųjų padėties nesant prokuroro, privataus kaltintojo, nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo skundo ir manydamas, kad dėl to negali teisingai išspręsti bylos, konstatavo, jog
yra pakankamas pagrindas abejoti Baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK)
320 straipsnio 4 dalies (2007 m. birželio 28 d. redakcija) atitiktimi Konstitucijai, nuKONSTITUCINĖ JURISPRUDENCIJA 2017 Nr. 2 (46)
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tartimi baudžiamosios bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą
su prašymu ištirti minėtos dalies atitiktį Konstitucijai.
3. Pareiškėjo prašymas grindžiamas šiais argumentais.
Pagal BPK 320 straipsnio 4 dalį pabloginti nuteistojo ar išteisintojo, taip pat asmens, kuriam byla nutraukta, padėtį apeliacinės instancijos teismas gali tik tuo atveju, kai dėl to yra prokuroro, privataus kaltintojo, nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo
skundas; be to, nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėtis negali būti pabloginta daugiau, negu to prašoma apeliaciniame skunde.
Esant tokiam teisiniam reguliavimui, kuriuo draudžiama pabloginti nuteistojo
ar išteisintojo, taip pat asmens, kuriam byla nutraukta, teisinę padėtį pagal kito nuteistojo apeliacinį skundą nesant prokuroro, privataus kaltintojo, nukentėjusiojo ar
civilinio ieškovo apeliacinio skundo, gali susidaryti tokia situacija, kad apeliacinės
instancijos teismas, atlikęs įrodymų tyrimą ir nustatęs kitokias faktines aplinkybes,
nei nustatė pirmosios instancijos teismas, privalėtų priimti akivaizdžiai neteisingą,
kartu ir neteisėtą sprendimą, nes neturėtų procesinės teisinės galimybės nei pats įvertinti kito nuteistojo ar išteisintojo, taip pat asmens, kuriam byla nutraukta, kaltės, nei
grąžinti baudžiamosios bylos pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti ar prokurorui naujam kaltinamajam aktui surašyti. Dėl tokio teisinio reguliavimo apeliacinės instancijos teismui gali tapti neįmanoma įgyvendinti savo funkcijų – neleisti įsiteisėti neteisėtiems ir nepagrįstiems nuosprendžiams, pašalinti žemesnės instancijos
teismų klaidas, neleisti įvykdyti neteisingumo. Taigi nėra užtikrinta galimybė paskirti
teisingas bausmes nusikalstamas veikas padariusiems asmenims, taip pat gali būti
pažeista apeliacinį skundą padavusio nuteistojo teisė į gynybą, nes, kaltais pripažinus
(ir) kitus asmenis, galėtų būti kitaip (lengvinant nuteistojo padėtį) sprendžiamas jo
baudžiamosios atsakomybės ir iš jo priteisto žalos atlyginimo klausimas. Teismas,
priėmęs akivaizdžiai neteisingą, taigi neteisėtą, sprendimą, negali būti laikomas nešališku ir nepriklausomu, todėl kyla abejonių, ar BPK 320 straipsnio 4 dalis neprieštarauja Konstitucijos 31 straipsnio 2 daliai, 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniam
teisinės valstybės principui.
II
Suinteresuoto asmens atstovo argumentai
4. Rengiant bylą Konstitucinio Teismo posėdžiui gauti suinteresuoto asmens Seimo atstovo Seimo nario Rimo Andrikio rašytiniai paaiškinimai, kuriuose teigiama,
kad ginčijamas teisinis reguliavimas neprieštarauja Konstitucijai. Suinteresuoto asmens atstovo pozicija grindžiama šiais argumentais.
4.1. Baudžiamajame procese itin svarbu tinkamai atskirti jame dalyvaujančių
valstybės institucijų (pareigūnų) procesines funkcijas. Teismas baudžiamajame procese turi būti nešališkas arbitras, objektyviai vertinantis baudžiamojoje byloje esančius nusikalstamos veikos padarymo aplinkybių duomenis (įrodymus) ir priimantis
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teisingą sprendimą dėl asmens, kaltinamo padarius nusikalstamą veiką, kaltumo.
Konstitucinė teismo funkcija vykdyti teisingumą yra iš esmės kitokia, nei vadovauti
ikiteisminiam bylos tyrimui, vykdyti šio tyrimo kontrolę, palaikyti valstybinį kaltinimą ir kt. Palaikyti valstybinį kaltinimą yra konstitucinė prokuroro funkcija. Pažeidžiant procesinių funkcijų atskyrimo pusiausvyrą būtų kėsinamasi į baudžiamojo
proceso esmę ir sistemą. Pagal BPK 256, 320 straipsnius apeliacinės instancijos teismas turi įgaliojimus inkriminuojamos veikos faktines aplinkybes pakeisti iš esmės
skirtingomis tik tuo atveju, kai to prašoma prokuroro ar nukentėjusiojo (jo atstovo)
apeliaciniame skunde.
4.2. Principas tantum devolutum quantum appellatum, pagal kurį apeliacinės
instancijos teismas turi tikrinti ir vertinti tik apskųstosios pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies teisėtumą bei pagrįstumą ir neturi tikrinti ir vertinti, ar teisėtos
ir pagrįstos yra tos sprendimo dalys, kurios nebuvo apskųstos apeliacine tvarka, nėra
absoliutus. Apeliacinės instancijos teismas tam tikrais atvejais ne tik gali, bet ir privalo peržengti apeliacinio skundo ribas, tačiau baudžiamajame procese nukrypti nuo
apeliacinio skundo ribų teismas gali ne nuteistojo ar išteisintojo padėtį bloginančiais
pagrindais, o siekdamas užtikrinti jo teises, pagerinti procesinę padėtį.
4.3. Principas tantum devolutum quantum appellatum yra glaudžiai susijęs su
principu non reformatio in peius (draudimu pabloginti skundą padavusio asmens
teisinę padėtį). Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika atkreiptinas dėmesys į Europos Tarybos Ministrų Komiteto 1992 m. spalio 19 d. rekomendaciją
Nr. R (92) 17 „Dėl nuoseklumo skiriant bausmes“, kurios priedo F dalyje nustatyta,
kad tuo atveju, kai teismo sprendimą skundžia tik kaltinamasis, turėtų būti atsižvelgiama į reformatio in peius draudimo principą. Tose valstybėse, kuriose prokuroras,
kaltinamajam apskundus teismo sprendimą, turi teisę paduoti papildomą (aksesorinį) skundą, šiais įgaliojimais neturėtų būti naudojamasi siekiant pakirsti reformatio
in peius draudimo principą ir taip atgrasyti kaltinamuosius nuo teismų sprendimų
apskundimo. Rekomendacijos aiškinamajame rašte nurodyta, kad Ministrų Komitetui žinoma teisės apskųsti teismo sprendimą reglamentavimo valstybėse narėse
įvairovė, tačiau iš esmės neteisinga skirti sunkesnę bausmę tuo atveju, kai skundas
paduotas tik gynybos tikslais. Neteisingumas kyla ne tik dėl staigmenos elemento
(tais atvejais, kai prokuroras nėra padavęs skundo), bet ir bendresne prasme – dėl
kaltinamųjų atgrasymo nuo jų teisės apskųsti teismo sprendimą įgyvendinimo. Jeigu
kaltinamasis mano, kad bylos baigtis padavus skundą gali tapti jam nepalankesnė, jis
yra atgrasomas nuo šios teisės įgyvendinimo.
4.4. Suteikus apeliacinės instancijos teismui teisę pabloginti nuteistojo ar išteisintojo, taip pat asmens, kuriam byla nutraukta, padėtį, kai dėl to nėra prokuroro,
privataus kaltintojo, nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo skundo, būtų nesilaikoma
Europos Tarybos rekomendacijų, be to, baudžiamasis procesas taptų iš esmės nenuspėjamas. Pripažinus ginčijamą nuostatą prieštaraujančia Konstitucijai, būtų iš esmės
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išplėstos apeliacinio skundo nagrinėjimo ribos, o dėl to pailgėtų apeliacinių skundų
nagrinėjimo terminai, padidėtų apeliacinės instancijos teismų darbo krūvis.
Konstitucinis Teismas
konstatuoja:
I
Ginčijamas ir su juo susijęs teisinis reguliavimas
5. Šioje konstitucinės justicijos byloje prašoma ištirti BPK nuostatų, kuriomis
reglamentuojami apeliacinės instancijos teismo įgaliojimai pabloginti nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėtį, atitiktį Konstitucijai.
6. Seimas 2002 m. kovo 14 d. priėmė Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymą, kurio 1 straipsniu
patvirtino Baudžiamojo proceso kodeksą. Šis kodeksas pagal Lietuvos Respublikos
baudžiamojo kodekso, patvirtinto 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr. VIII-1968, Baudžiamojo proceso kodekso, patvirtinto 2002 m. kovo 14 d. įstatymu Nr. IX-785, ir
Bausmių vykdymo kodekso, patvirtinto 2002 m. birželio 27 d. įstatymu Nr. IX-994,
įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo 1 straipsnį įsigaliojo 2003 m. gegužės 1 d.
BPK ne kartą buvo keičiamas ir (arba) papildomas, inter alia Seimo 2007 m.
birželio 28 d. priimtu įstatymu, kuriuo, be kita ko, pakeista pareiškėjo ginčijama BPK
320 straipsnio 4 dalis.
7. BPK XXV skyriaus „Apeliacinis procesas“ 320 straipsnyje „Bylų apeliacinio
nagrinėjimo bendrosios nuostatos“ (2002 m. kovo 14 d. redakcija su vėlesniais pakeitimais), kurio 4 dalis (2007 m. birželio 28 d. redakcija) ginčijama šioje konstitucinės
justicijos byloje, nustatyta:
„1. Bylos apeliacine tvarka nagrinėjamos tik tais atvejais, kai yra apeliacinių
skundų, paduotų šio Kodekso 313 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais.
2. Bylas apeliacine tvarka teismo posėdyje nagrinėja trijų teisėjų kolegija arba
apygardos teismo ar Lietuvos apeliacinio teismo mišri Baudžiamųjų bylų skyriaus ir
Civilinių bylų skyriaus trijų teisėjų kolegija.
3. Teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose, ir tik
dėl tų asmenų, kurie padavė apeliacinius skundus ar dėl kurių tokie skundai buvo
paduoti. Tačiau jeigu teismas, nagrinėdamas bylą, nustato esminių šio Kodekso pažeidimų, jis, nepaisydamas to, ar gautas dėl jų skundas, patikrina, ar tai turėjo neigiamos įtakos ne tik asmeniui, dėl kurio skundo nagrinėjama byla, bet ir kitiems skundų
nepadavusiems nuteistiesiems.
4. Pabloginti nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėtį
apeliacinės instancijos teismas gali tik tuo atveju, kai dėl to yra prokuroro, privataus
kaltintojo, nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo skundai. Nuteistojo, išteisintojo ar as-
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mens, kuriam byla nutraukta, padėtis negali būti pabloginta daugiau, negu to prašoma apeliaciniame skunde.
5. Jeigu apeliacinės instancijos teismas švelnina nuosprendį nuteistiesiems, kurie
nuosprendį apskundė ar dėl kurių nuosprendis apskųstas, tai remdamasis pagrindais,
taikytinais ir kitiems nuteistiesiems, jis gali sušvelninti nuosprendį ir pastariesiems.
6. Apeliacinės instancijos teismas bylas nagrinėja viešai, išskyrus šio Kodekso
9 straipsnyje numatytus atvejus. Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, taikomos šio Kodekso XIX skyriaus bendrosios nagrinėjimo teisme nuostatos, atsižvelgiant į šiame
skyriuje numatytus ypatumus. Šio Kodekso 3251 straipsnyje nurodytais atvejais byla
gali būti nagrinėjama rašytinio proceso tvarka.
7. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme žodinio proceso tvarka, rašomas teismo posėdžio protokolas.“
Taigi šiame straipsnyje reglamentuojamos bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka
sąlygos ir ribos, apeliacinės instancijos teismo sudėtis, kiti bendrieji bylų nagrinėjimo
apeliacinės instancijos teisme klausimai.
Pagal šioje byloje ginčijamą BPK 320 straipsnio 4 dalį (2007 m. birželio 28 d.
redakcija) pabloginti nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėtį
apeliacinės instancijos teismas gali tik esant prokuroro, privataus kaltintojo, nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo skundui ir ne daugiau, negu to prašoma apeliaciniame
skunde.
Pažymėtina, kad BPK 320 straipsnio 4 dalyje yra įtvirtintas principas non
reformatio in peius, pagal kurį, nagrinėdamas bylą pagal nuteistojo, išteisintojo ar
asmens, kuriam byla nutraukta, skundą, apeliacinės instancijos teismas negali pabloginti apelianto teisinės padėties, t. y. priimti tokio sprendimo, kuris apeliantui būtų
mažiau palankus, nei skundžiamas teismo nuosprendis ar nutartis. Be to, pagal šioje dalyje įtvirtintą teisinį reguliavimą nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla
nutraukta, padėtis negali būti pabloginta esant ne tik jo paties, bet ir kito nuteistojo,
išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, apeliaciniam skundui.
8. BPK 320 straipsnio 4 dalies (2007 m. birželio 28 d. redakcija) turinys aiškintinas visuminio BPK įtvirtinto teisinio reguliavimo kontekste.
9. Pagal BPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatytą teisinį reguliavimą bylos apeliacine
tvarka nagrinėjamos tik tais atvejais, kai yra paduoti apeliaciniai skundai. Be to, pagal
šio straipsnio 3 dalį apeliacinės instancijos teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose, ir tik dėl tų asmenų, kurie padavė apeliacinius skundus
ar dėl kurių tokie skundai buvo paduoti. Šia nuostata, taip pat BPK 320 straipsnio
4 dalies (2007 m. birželio 28 d. redakcija) nuostata, kad pabloginti nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėtį apeliacinės instancijos teismas gali ne
daugiau, negu to prašoma prokuroro, privataus kaltintojo, nukentėjusiojo ar civilinio
ieškovo apeliaciniame skunde, yra išreikštas principas tantum devolutum quantum
appellatum, pagal kurį apeliacinės instancijos teismas turi tikrinti ir vertinti tik apskųstosios pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies teisėtumą bei pagrįstumą
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ir neturi tikrinti ir vertinti, ar teisėtos ir pagrįstos yra tos sprendimo dalys, kurios
nebuvo apskųstos apeliacine tvarka.
Pažymėtina, kad principas tantum devolutum quantum appellatum nėra absoliutus. Pagal BPK 320 straipsnio 3 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribos plečiamos nustačius, kad buvo padaryti esminiai BPK pažeidimai, kurie nebuvo nurodyti apeliaciniame skunde ir kurie turėjo neigiamos įtakos kaltinamajam, o pagal
šio straipsnio 5 dalį jos gali būti plečiamos, kai švelninamas nuosprendis kitiems,
apeliacinių skundų nepadavusiems, nuteistiesiems.
9.1. Pagal BPK 320 straipsnio 3 dalį apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, privalo patikrinti, ar ikiteisminio tyrimo metu ir nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme nebuvo padaryta esminių BPK pažeidimų, turėjusių neigiamos įtakos ne tik asmeniui, dėl kurio skundo nagrinėjama byla, bet ir kitiems skundų
nepadavusiems nuteistiesiems, neatsižvelgdamas į tai, ar tokie pažeidimai nurodyti
apeliaciniame skunde. Pagal BPK 369 straipsnio 3 dalį esminiais BPK pažeidimais
laikomi tokie šio kodekso reikalavimų pažeidimai, dėl kurių buvo suvaržytos įstatymų garantuotos kaltinamojo teisės ar kurie sukliudė teismui išsamiai ir nešališkai
išnagrinėti bylą ir priimti teisingą nuosprendį ar nutartį.
9.1.1. Pagrindinės procesinės kaltinamojo teisės nustatytos BPK 22 straipsnio
„Kaltinamasis“ 3 dalyje (2014 m. gegužės 15 d. redakcija), pagal kurią kaltinamasis
turi teisę: žinoti, kuo jis kaltinamas, ir gauti kaltinamojo akto nuorašą; susipažinti
teisme su byla; nustatytąja tvarka pasidaryti reikiamų dokumentų išrašus arba nuorašus; turėti gynėją; gauti vertimą žodžiu ir raštu; informuoti konsulines įstaigas ir vieną asmenį; gauti skubią medicinos pagalbą; pateikti prašymus; pareikšti nušalinimus;
teikti įrodymus ir dalyvauti juos tiriant; nagrinėjimo teisme metu užduoti klausimus;
duoti paaiškinimus apie teismo tiriamas bylos aplinkybes ir pareikšti savo nuomonę dėl kitų nagrinėjimo teisme dalyvių pareikštų prašymų; dalyvauti baigiamosiose
kalbose, kai nėra gynėjo; kreiptis į teismą paskutiniu žodžiu; apskųsti teismo nuo
sprendį ir nutartis. Pažymėtina, kad esminiais BPK pažeidimais pripažįstami ne tik jo
22 straipsnio 3 dalyje nurodytų kaltinamojo teisių, bet ir kituose straipsniuose įtvirtintų teisių, kurias kaltinamasis turi teisminio bylos nagrinėjimo metu, suvaržymai,
kaip antai 7 straipsnyje „Bylų nagrinėjimas laikantis rungimosi principo“ įtvirtinto
rungimosi principo pažeidimas, 8 straipsnyje „Proceso kalba“ nustatytos kaltinamojo teisės kalbėti gimtąja arba kita kalba, kurią jis moka, suvaržymas.
9.1.2. Pažeidimais, sukliudžiusiais teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą
ir priimti teisingą nuosprendį ar nutartį, yra pripažįstami bet kokie konkrečių BPK
reikalavimų pažeidimai, dėl kurių kyla abejonių dėl nuosprendžio ar nutarties teisėtumo ir pagrįstumo. Tai gali būti normų, kuriomis reglamentuojama ikiteisminio
tyrimo veiksmų atlikimo tvarka, bylų procesas pirmosios ar apeliacinės instancijos
teisme, pažeidimai, taip pat nuosprendžio ar nutarties priėmimo taisyklių pažeidimai, kitų nei kaltinamasis proceso dalyvių teisių suvaržymai ir pan.
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9.2. Tačiau net ir nustatęs esminius BPK pažeidimus apeliacinės instancijos teismas negali pabloginti nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėties labiau, nei to prašoma apeliaciniame skunde.
10. Kaip minėta, pagal šioje byloje ginčijamą BPK 320 straipsnio 4 dalį (2007 m.
birželio 28 d. redakcija) pabloginti nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėtį apeliacinės instancijos teismas gali tik tuo atveju, kai dėl to yra prokuroro, privataus kaltintojo, nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo skundas. Asmens, dėl
kurio paduotas apeliacinis skundas, padėtis gali būti pabloginta, be kita ko, perkvalifikavus nusikalstamą veiką į sunkesnę, sugriežtinus nuosprendžiu paskirtą bausmę,
nuteisus nuosprendžiu išteisintą asmenį ar asmenį, kuriam byla buvo nutraukta, priteisus didesnį nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimą. Viena iš priežasčių, dėl
kurios gali būti pabloginta asmens padėtis, yra ta, kad, ištyrus įrodymus, nustatomos
iš esmės skirtingos, nei nustatė pirmosios instancijos teismas, faktinės aplinkybės.
Kaltinime nurodytos veikos faktinių aplinkybių pakeitimo teisme procedūra
reglamentuojama BPK XIX skyriaus „Bendrosios nagrinėjimo teisme nuostatos“
256 straipsnio „Kaltinime nurodytos veikos esminių faktinių aplinkybių ir jos kvalifikavimo pakeitimas teisme“ 1 dalyje.
10.1. Šiame kontekste pažymėtina, kad Konstitucinis Teismas 2013 m. lapkričio 15 d. nutarimu pripažino BPK 256 straipsnio 1 dalį (2007 m. birželio 28 d.,
2011 m. gruodžio 22 d. redakcijos) tiek, kiek joje nebuvo nustatyta, kad teismas gali
savo iniciatyva pakeisti kaltinime nurodytos veikos faktines aplinkybes iš esmės skirtingomis, prieštaraujančia Konstitucijos 31 straipsnio 2 daliai, 109 straipsnio 1 daliai,
konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams.
10.2. Atsižvelgus į Konstitucinio Teismo 2013 m. lapkričio 15 d. nutarimą, BPK
256 straipsnio 1 dalyje buvęs nustatytas teisinis reguliavimas Seimo 2015 m. birželio 23 d. priimtu įstatymu pakeistas ir įtvirtinta galimybė kaltinime nurodytos veikos
faktines aplinkybes iš esmės skirtingomis pakeisti ne tik prokurorui, privačiam kaltintojui ar nukentėjusiajam pateikus rašytinį prašymą, bet ir paties teismo iniciatyva.
BPK 256 straipsnio 1 dalyje (2015 m. birželio 23 d. redakcija) nustatyta:
„Prokuroras, privatus kaltintojas ir nukentėjusysis turi teisę iki įrodymų tyrimo
teisme pabaigos pateikti rašytinį prašymą kaltinime nurodytos veikos faktines aplinkybes pakeisti iš esmės skirtingomis. Šiame prašyme turi būti išdėstytos šios iš esmės
skirtingos faktinės aplinkybės. Teismas, gavęs tokį prašymą, taip pat tais atvejais, kai
yra pagrindas manyti, kad kaltinime nurodytos veikos faktinės aplinkybės gali būti
pakeistos iš esmės skirtingomis, apie tai nedelsdamas praneša nagrinėjimo teisme dalyviams. Jeigu yra gautas prokuroro, privataus kaltintojo ar nukentėjusiojo prašymas
kaltinime nurodytos veikos faktines aplinkybes pakeisti iš esmės skirtingomis, šio
prašymo nuorašai įteikiami nagrinėjimo teisme dalyviams. Išnagrinėjus baudžiamąją bylą, nuosprendyje gali būti paliekamos ir kaltinamajame akte nurodytos veikos
faktinės aplinkybės.“
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Pažymėtina, kad šioje dalyje nėra nustatyta jokių apribojimų kaltinime nurodytos veikos faktines aplinkybes iš esmės skirtingomis pakeisti apeliacinės instancijos
teisme.
10.3. Pagal BPK 320 straipsnio 6 dalį (2016 m. birželio 30 d. redakcija), nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, taikomos BPK XIX skyriuje nustatytos bendrosios nagrinėjimo teisme nuostatos, atsižvelgiant į XXV skyriuje „Apeliacinis procesas“ numatytus ypatumus. Vadinasi, nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, BPK 256 straipsnio
(2015 m. birželio 23 d. redakcija) 1 dalis turi būti taikoma atsižvelgiant į XXV skyriuje „Apeliacinis procesas“, inter alia ginčijamoje 320 straipsnio 4 dalyje (2007 m.
birželio 28 d. redakcija), numatytus ypatumus.
10.4. BPK 256 straipsnio (2015 m. birželio 23 d. redakcija) 1 dalyje nustatytą teisinį reguliavimą aiškinant kartu su nustatytuoju BPK 320 straipsnio 4 dalyje (2007 m.
birželio 28 d. redakcija) pažymėtina, kad, ištyręs naujus ar pirmosios instancijos
teismo jau tirtus įrodymus, pakeisti pirmosios instancijos teismo nuosprendyje nustatytas veikos faktines aplinkybes iš esmės skirtingomis, jeigu tai lemtų nuteistojo,
išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėties pabloginimą, inter alia nusikalstamos veikos perkvalifikavimą į sunkesnę, nuosprendžiu paskirtos bausmės sugriežtinimą, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, nuteisimą, didesnio nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo priteisimą, apeliacinės instancijos teismas
gali tik tuo atveju, kai to prašoma prokuroro, privataus kaltintojo, nukentėjusiojo ir
civilinio ieškovo apeliaciniame skunde, ir ne daugiau, negu prašoma.
Vadinasi, baudžiamąją bylą apeliacine tvarka nagrinėjančiam teismui nesuteikti
įgaliojimai, ištyrus naujus ar pirmosios instancijos teismo jau tirtus įrodymus, savo
iniciatyva pakeisti pirmosios instancijos teismo nuosprendyje nustatytas veikos faktines aplinkybes iš esmės skirtingomis, jeigu tas pakeitimas lemtų nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėties pabloginimą, taip pat nesuteikti
įgaliojimai pakeisti pirmosios instancijos teismo nuosprendyje nustatytas veikos faktines aplinkybes iš esmės skirtingomis, jeigu dėl to nuteistojo, išteisintojo ar asmens,
kuriam byla nutraukta, padėtis būtų pabloginta labiau, nei to prašoma prokuroro,
privataus kaltintojo ar nukentėjusiojo apeliaciniame skunde. Teismas, ištyręs naujus ar pirmosios instancijos teismo jau tirtus įrodymus, savo iniciatyva gali pakeisti
pirmosios instancijos teismo nuosprendyje nustatytas veikos faktines aplinkybes iš
esmės skirtingomis tik jeigu toks pakeitimas lemia nuteistojo, išteisintojo ar asmens,
kuriam byla nutraukta, padėties pagerinimą arba jeigu dėl to pakeitimo jų padėtis
nepasikeičia.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal BPK 256 straipsnio (2015 m. birželio 23 d.
redakcija) 1 dalį, išnagrinėjus baudžiamąją bylą, nuosprendyje gali būti paliekamos ir
kaltinamajame akte nurodytos veikos faktinės aplinkybės.
11. Kaip minėta, pareiškėjo teigimu, pagal visuminį BPK nustatytą teisinį reguliavimą apeliacinės instancijos teismas, nagrinėjantis baudžiamąją bylą pagal nuteistojo apeliacinį skundą, atlikęs įrodymų tyrimą ir nustatęs kitokias faktines aplinkyKONSTITUCINĖ JURISPRUDENCIJA 2017 Nr. 2 (46)
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bes, nei nustatė pirmosios instancijos teismas, negali ne tik pabloginti kito nuteistojo,
išteisintojo ar asmens, kuriam nutraukta byla, teisinės padėties, kai nėra atitinkamo
prokuroro, privataus kaltintojo, nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo skundo, bet ir
grąžinti baudžiamosios bylos pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti ar prokurorui naujam kaltinamajam aktui surašyti.
11.1. Pagal BPK 326 straipsnio „Apeliacinės instancijos teismo sprendimų, priimamų išnagrinėjus bylą, rūšys“ 1 dalies 4 punktą (2007 m. birželio 28 d. redakcija),
išnagrinėjęs bylą teismo posėdyje, dėl apskųsto nuosprendžio apeliacinės instancijos teismas priima nutartį „panaikinti nuosprendį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti
teismui, jeigu bylą išnagrinėjo šališkas pirmosios instancijos teismas arba byla išnagrinėta pažeidžiant šio Kodekso 224 ir 225 straipsniuose nustatytas teismingumo taisykles, arba kai apeliacinės instancijos teisme paaiškėja, kad nuteistasis veikos padarymo metu sirgo ar iki nuosprendžio priėmimo pirmosios instancijos teisme susirgo
psichikos liga ir jam turėjo būti taikomos priverčiamosios medicinos priemonės“.
Taigi pagal BPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktą (2007 m. birželio 28 d. redakcija) apeliacinės instancijos teismas nutartimi panaikina nuosprendį ir perduoda bylą
iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui tuo atveju, kai bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismo teisėjas (jeigu bylą nagrinėjo teisėjų kolegija – bent vienas
iš teisėjų), esant kuriam nors iš BPK 58 straipsnyje išvardytų nušalinimo pagrindų,
nenusišalino arba nebuvo nušalintas BPK 59 straipsnyje nustatyta tvarka. Nuosprendis taip pat panaikinamas ir byla perduodama iš naujo nagrinėti teismui inter alia tais
atvejais, kai bylą, teismingą apygardos teismui, išnagrinėja apylinkės teismas arba jeigu nuteistasis veikos padarymo metu sirgo ar iki nuosprendžio priėmimo pirmosios
instancijos teisme susirgo psichikos liga ir jam turėjo būti taikomos priverčiamosios
medicinos priemonės.
Pažymėtina, kad BPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punkte (2007 m. birželio 28 d.
redakcija) išvardytų atvejų sąrašas yra išsamus: apeliacinės instancijos teismui nesuteikti įgaliojimai panaikinti nuosprendį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti teismui
kokiais nors kitais, nei nustatytieji šiame punkte, pagrindais.
11.2. Pagal BPK 326 straipsnio 1 dalies 5 punktą (2007 m. birželio 28 d. redakcija), išnagrinėjęs bylą teismo posėdyje, dėl apskųsto nuosprendžio apeliacinės instancijos teismas priima nutartį panaikinti nuosprendį ir perduoti bylą prokurorui, kai
ikiteisminio tyrimo metu buvo surašytas iš esmės BPK 219 straipsnio reikalavimų
neatitinkantis kaltinamasis aktas ir tai trukdo nagrinėti bylą.
Taigi pagal BPK 326 straipsnio 1 dalies 5 punktą (2007 m. birželio 28 d. redakcija) nutartis panaikinti nuosprendį ir perduoti bylą prokurorui apeliacinės instancijos teisme priimama tuo atveju, jeigu pirmosios instancijos teismas nuosprendį
priėmė nepaisydamas to, kad ikiteisminio tyrimo metu buvo surašytas iš esmės BPK
219 straipsnio reikalavimų neatitinkantis kaltinamasis aktas ir tai trukdo nagrinėti
bylą. Kaltinamasis aktas iš esmės neatitinka BPK 219 straipsnyje „Kaltinamojo akto
turinys“ nustatytų reikalavimų ir tai trukdo nagrinėti bylą, be kita ko, kai: kaltinaKONSTITUCINĖ JURISPRUDENCIJA 2017 Nr. 2 (46)
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majame akte nėra nurodyta padarytos nusikalstamos veikos vieta, laikas, būdai, padariniai ir kitos svarbios aplinkybės, atitinkančios baudžiamajame įstatyme nustatytus nusikalstamos veikos sudėties požymius; jame pateiktas nusikalstamos veikos
aprašymas akivaizdžiai neatitinka nurodyto baudžiamajame įstatyme numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėties; kaltinamajame akte nėra nurodyta
BK straipsnio, kuriame numatyta atsakomybė už padarytą veiką, dalis ar punktas, kai
BK straipsnis susideda iš dalių ar punktų.
11.3. Taigi pagal BPK 326 straipsnio 1 dalies 4, 5 punktus (2007 m. birželio 28 d.
redakcija) baudžiamąją bylą apeliacine tvarka nagrinėjantis teismas, ištyręs naujus ar
pirmosios instancijos teismo jau tirtus įrodymus, kuriuos įvertinus galėtų būti padarytos išvados, kad faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo nustatytųjų pirmosios
instancijos teismo ir tai gali lemti nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėties pabloginimą, neturi teisinio pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nuosprendį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti teismui arba perduoti ją
prokurorui.
11.4. Pažymėtina ir tai, kad BPK 326 straipsnyje (2007 m. birželio 28 d. redakcija) yra nustatyti pagrindai, kada apeliacinės instancijos teismas gali panaikinti
apskųstą pirmosios instancijos teismo nuosprendį ir priimti naują arba pakeisti apskųstą nuosprendį, tačiau šiame straipsnyje nustatytą teisinį reguliavimą aiškinant
kartu su nustatytuoju BPK 320 straipsnio 4 dalyje (2007 m. birželio 28 d. redakcija)
matyti, kad baudžiamąją bylą apeliacine tvarka nagrinėjantis teismas, ištyręs naujus ar pirmosios instancijos teismo jau tirtus įrodymus, kuriuos įvertinus galėtų būti
padarytos išvados, kad faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo nustatytųjų pirmosios instancijos teismo ir tai gali lemti nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla
nutraukta, padėties pabloginimą, kai nėra atitinkamo prokuroro, privataus kaltintojo, nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo skundo, negali pakeisti pirmosios instancijos
teismo nuosprendžio arba panaikinti pirmosios instancijos teismo nuosprendžio ir
priimti naujo.
12. Nagrinėjamos konstitucinės justicijos bylos kontekste pažymėtina, kad apeliacinis skundas dėl teismo nuosprendžio gali būti paduodamas per dvidešimt dienų
nuo nuosprendžio paskelbimo dienos (BPK 313 straipsnio 3 dalis (2007 m. birželio 28 d. redakcija)). Turintys teisę paduoti apeliacinį skundą asmenys, kurie dėl svarbių priežasčių praleido apskundimo terminą, turi teisę prašyti priėmusį nuosprendį teismą atnaujinti praleistą terminą (BPK 314 straipsnio 1 dalis), tačiau prašymas
atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą negali būti paduotas, jei
nuo nuosprendžio paskelbimo praėjo daugiau kaip šeši mėnesiai (BPK 314 straipsnio
4 dalis (2007 m. birželio 28 d. redakcija)).
Taigi pagal BPK 314 straipsnio 4 dalį (2007 m. birželio 28 d. redakcija), pasibaigus terminui, per kurį galima prašyti priėmusį nuosprendį teismą atnaujinti praleistą
apeliacinio skundo padavimo terminą, prokuroras, privatus kaltintojas, nukentėjusysis ir civilinis ieškovas nebeturi teisinės galimybės, gindami savo arba viešąjį interesą,
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paduoti apeliacinio skundo, nors, baudžiamąją bylą apeliacine tvarka pagal nuteistojo apeliacinį skundą nagrinėjančiam teismui ištyrus naujus ar pirmosios instancijos teismo jau tirtus įrodymus, kuriuos įvertinus galėtų būti padarytos išvados, kad
faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo nustatytųjų pirmosios instancijos teismo ir
tai gali lemti nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėties pabloginimą, galėtų atsirasti pagrindas paduoti tokį skundą.
13. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pirmosios instancijos teismo nuosprendis įsiteisėja, jei pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui jis nėra apskųstas; apskųstas pirmosios instancijos teismo nuosprendis įsiteisėja nuo apeliacinės instancijos teismo sprendimo paskelbimo dienos (BPK 336 straipsnio 1, 2 dalys). Apeliacinės
instancijos teismo nuosprendis įsiteisėja nuo jo paskelbimo dienos (BPK 336 straipsnio 3 dalis).
14. Įsiteisėję teismo nuosprendžiai ir nutartys gali būti apskųsti kasacine tvarka,
tačiau šia tvarka apskųsti įsiteisėjusį nuosprendį ar nutartį galima tik dėl tų klausimų, kurie buvo nagrinėti apeliacinės instancijos teisme (BPK 367 straipsnio 3 dalis
(2014 m. kovo 13 d. redakcija)); be to, kasacinės instancijos teismas nagrinėja bylas
tik teisės taikymo aspektu (BPK 376 straipsnio 1 dalis).
Taigi pagal BPK 367 straipsnio 3 dalį (2014 m. kovo 13 d. redakcija) prokuroras, privatus kaltintojas, nukentėjusysis ir civilinis ieškovas neturi teisinės galimybės,
remdamiesi apeliacinės instancijos teismo ištirtais naujais ar pirmosios instancijos
teismo jau tirtais įrodymais, kuriuos įvertinus galėtų būti padarytos išvados, kad
faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo nustatytųjų pirmosios instancijos teismo ir
tai gali lemti nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėties pabloginimą, gindami savo arba viešąjį interesą, kreiptis į kasacinės instancijos teismą,
siekdami pabloginti asmens, dėl kurio nebuvo paduotas apeliacinis skundas, padėtį
arba asmens, dėl kurio buvo paduotas apeliacinis skundas, padėtį pabloginti labiau,
nei buvo prašoma skunde.
15. Pagal BPK 443 straipsnio 1 dalį įsiteisėjęs teismo nuosprendis ar nutartis
gali būti panaikinti ir baudžiamoji byla atnaujinta dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių,
nurodytų BPK 444 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose:
1) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustačius liudytojo ar nukentėjusiojo parodymų arba ekspertizės akto melagingumą, taip pat kitų įrodymų, kuriais paremtas
nuosprendis ar nutartis, netikrumą;
2) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustačius, kad nagrinėdami bylą teisėjai nusikalstamai piktnaudžiavo;
3) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustačius, kad atlikdami ikiteisminį tyrimą
pareigūnai nusikalstamai piktnaudžiavo ir dėl to buvo priimtas neteisėtas ir nepagrįstas nuosprendis;
4) dėl kitokių aplinkybių, kurios teismui nebuvo ir negalėjo būti žinomos priimant nuosprendį ar nutartį, nors ikiteisminis tyrimas ir bylos nagrinėjimas teisme
buvo atliktas išsamiai, ir kurios vienos ar kartu su anksčiau nustatytomis aplinkybėKONSTITUCINĖ JURISPRUDENCIJA 2017 Nr. 2 (46)
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mis įrodo, kad nuteistasis yra nekaltas arba kad jis padarė lengvesnę ar sunkesnę nusikalstamą veiką negu ta, už kurią jis nuteistas, taip pat kurios įrodo, kad išteisintasis
arba asmuo, kurio byla nutraukta, yra kaltas.
Šiame kontekste pažymėtina, kad pareiškimą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių
prokurorui gali paduoti nuteistasis, išteisintasis, jų gynėjai ir atstovai pagal įstatymą,
nukentėjusysis, civilinis ieškovas, civilinis atsakovas ir jų atstovai (BPK 446 straipsnio
1 dalis). Prokuroras, manydamas, kad gali būti bent viena iš BPK 444 straipsnyje numatytų aplinkybių, dėl kurių galima atnaujinti baudžiamąją bylą, savo iniciatyva, taip
pat proceso dalyvių prašymu priima nutarimą pradėti procesą dėl naujai paaiškėjusių
aplinkybių (BPK 446 straipsnio 3 dalis). Kai naujai paaiškėjusios aplinkybės baigiamos tirti ir yra pagrindas atnaujinti bylą, prokuroras tyrimo medžiagą ir savo išvadą
perduoda Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkui (BPK 447 straipsnio 1 dalis).
Įsiteisėjusį nuosprendį ar nutartį panaikina ir bylas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus trijų teisėjų
kolegija (BPK 443 straipsnio 2 dalis).
Taigi pagal BPK 443 straipsnio 1 dalį, 444 straipsnio 1 dalies 4 punktą dėl naujai
paaiškėjusių aplinkybių gali būti panaikintas tik įsiteisėjęs teismo nuosprendis ar nutartis; be to, aplinkybės, dėl kurių būtų galima panaikinti nuosprendį ar nutartį ir atnaujinti baudžiamąją bylą, turėtų būti tokios, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos
teismui jį (ją) priimant, inter alia jos negali būti nustatytos tame pačiame nuosprendyje ar nutartyje, kurį (-ią) norima panaikinti siekiant atnaujinti baudžiamąją bylą;
tiek prokuroras, tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija turi diskreciją
spręsti, ar atitinkamos aplinkybės yra naujos, ar jos turėjo įtakos teismų sprendimų
teisėtumui ir pagrįstumui, ar yra pagrindas atnaujinti baudžiamąją bylą.
Vadinasi, jeigu baudžiamąją bylą apeliacine tvarka nagrinėjančiam teismui būtų
buvusios žinomos ar būtų galėjusios būti žinomos kitokios aplinkybės, nei nustatė
pirmosios instancijos teismas, įsiteisėjus apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiui ar nutarčiai nebūtų teisinio pagrindo dėl jų panaikinti nuosprendį ar nutartį ir
atnaujinti baudžiamąją bylą.
16. Nagrinėjamos konstitucinės justicijos bylos kontekste apibendrinant ginčijamą ir su juo susijusį teisinį reguliavimą pažymėtina, kad:
– BPK 320 straipsnio 4 dalyje (2007 m. birželio 28 d. redakcija) nustatytą teisinį reguliavimą aiškinant kartu su nustatytuoju BPK 326 straipsnyje (2007 m. birželio 28 d. redakcija) matyti, kad baudžiamąją bylą apeliacine tvarka nagrinėjantis
teismas, ištyręs naujus ar pirmosios instancijos teismo jau tirtus įrodymus, kuriuos
įvertinus galėtų būti padarytos išvados, kad faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo
nustatytųjų pirmosios instancijos teismo ir tai gali lemti nuteistojo, išteisintojo ar
asmens, kuriam byla nutraukta, padėties pabloginimą, kai nėra atitinkamo prokuroro, privataus kaltintojo, nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo skundo, negali pakeisti pirmosios instancijos teismo nuosprendžio arba panaikinti pirmosios instancijos
teismo nuosprendžio ir priimti naujo;
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– pagal BPK 326 straipsnio 1 dalies 4, 5 punktus (2007 m. birželio 28 d. redakcija) baudžiamąją bylą apeliacine tvarka nagrinėjantis teismas, ištyręs naujus ar pirmosios instancijos teismo jau tirtus įrodymus, kuriuos įvertinus galėtų būti padarytos išvados, kad faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo nustatytųjų pirmosios instancijos
teismo ir tai gali lemti nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėties pabloginimą, neturi teisinio pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo
nuosprendį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti teismui arba perduoti ją prokurorui;
– pagal BPK 314 straipsnio 4 dalį (2007 m. birželio 28 d. redakcija), pasibaigus terminui, per kurį galima prašyti priėmusį nuosprendį teismą atnaujinti praleistą
apeliacinio skundo padavimo terminą, prokuroras, privatus kaltintojas, nukentėjusysis ir civilinis ieškovas nebeturi teisinės galimybės, gindami savo arba viešąjį interesą,
paduoti apeliacinio skundo, nors, baudžiamąją bylą apeliacine tvarka pagal nuteistojo apeliacinį skundą nagrinėjančiam teismui ištyrus naujus ar pirmosios instancijos teismo jau tirtus įrodymus, kuriuos įvertinus galėtų būti padarytos išvados, kad
faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo nustatytųjų pirmosios instancijos teismo ir
tai gali lemti nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėties pabloginimą, galėtų atsirasti pagrindas paduoti tokį skundą;
– pagal BPK 367 straipsnio 3 dalį (2014 m. kovo 13 d. redakcija) prokuroras,
privatus kaltintojas, nukentėjusysis ir civilinis ieškovas neturi teisinės galimybės,
remdamiesi apeliacinės instancijos teismo ištirtais naujais ar pirmosios instancijos
teismo jau tirtais įrodymais, kuriuos įvertinus galėtų būti padarytos išvados, kad
faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo nustatytųjų pirmosios instancijos teismo ir
tai gali lemti nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėties pabloginimą, gindami savo arba viešąjį interesą, kreiptis į kasacinės instancijos teismą,
siekdami pabloginti asmens, dėl kurio nebuvo paduotas apeliacinis skundas, padėtį
arba asmens, dėl kurio buvo paduotas apeliacinis skundas, padėtį pabloginti labiau,
nei buvo prašoma skunde;
– pagal BPK 443 straipsnio 1 dalį, 444 straipsnio 1 dalies 4 punktą, jeigu baudžiamąją bylą apeliacine tvarka nagrinėjančiam teismui būtų buvusios žinomos ar būtų
galėjusios būti žinomos kitokios aplinkybės, nei nustatė pirmosios instancijos teismas,
įsiteisėjus apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiui ar nutarčiai nebūtų teisinio
pagrindo dėl jų panaikinti nuosprendį ar nutartį ir atnaujinti baudžiamąją bylą.
II
Konstitucijos nuostatos ir oficialioji konstitucinė doktrina
17. Šioje konstitucinės justicijos byloje ginčijama BPK nuostatų, kuriomis reglamentuojami apeliacinės instancijos teismo įgaliojimai pabloginti nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėtį, atitiktis Konstitucijos 31 straipsnio
2 daliai, 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.
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18. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad konstitucinis teisinės
valstybės principas yra itin talpus, jis apima daug įvairių tarpusavyje susijusių imperatyvų; šis konstitucinis principas įkūnija ir Konstitucijos preambulėje įtvirtintą
atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekį (inter alia
2002 m. rugsėjo 19 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2014 m. kovo 18 d. nutarimai).
18.1. Konstitucijos preambulėje įtvirtintas atviros, teisingos, darnios pilietinės
visuomenės ir teisinės valstybės siekis suponuoja tai, kad privalu stengtis užtikrinti,
kad kiekvienas asmuo ir visa visuomenė būtų saugūs nuo nusikalstamų kėsinimųsi
(inter alia 2006 m. sausio 16 d., 2012 m. birželio 4 d., 2016 m. birželio 27 d. nutarimai).
Nusikaltimai – tai teisės pažeidimai, kuriais itin šiurkščiai pažeidžiamos žmogaus teisės ir laisvės, kitos Konstitucijos saugomos ir ginamos vertybės, daromas neigiamas poveikis gyvenimo sąlygoms, žmonių gyvenimo lygiui, kėsinamasi į valstybės
ir visuomenės gyvenimo pagrindus (inter alia 2000 m. gegužės 8 d., 2004 m. gruodžio
29 d., 2009 m. birželio 8 d. nutarimai). Valstybės, kaip visos visuomenės politinės organizacijos, paskirtis – užtikrinti žmogaus teises ir laisves, garantuoti viešąjį interesą,
todėl vykdydama savo funkcijas ir veikdama visos visuomenės interesais valstybė turi
priedermę užtikrinti žmogaus teisių ir laisvių, kitų Konstitucijos saugomų ir ginamų
vertybių, kiekvieno asmens ir visos visuomenės veiksmingą apsaugą inter alia nuo
nusikalstamų kėsinimųsi (inter alia 2004 m. gruodžio 29 d., 2006 m. sausio 16 d.,
2013 m. lapkričio 15 d. nutarimai). Jeigu valstybė nesiimtų deramų veiksmų, kuriais
būtų siekiama užkirsti kelią nusikaltimams, būtų griaunamas pasitikėjimas valstybės
valdžia, įstatymais, didėtų nepagarba teisinei tvarkai, įvairiems socialiniams institutams; todėl pagal Konstituciją valstybė – visos visuomenės organizacija, privalanti
garantuoti viešąjį interesą, turi ne tik teisę, bet ir priedermę imtis įvairių teisėtų priemonių, užkertančių kelią nusikaltimams, ribojančių bei mažinančių nusikalstamumą
(inter alia 2006 m. sausio 16 d., 2009 m. birželio 8 d. nutarimai). Kaip yra pažymėjęs
Konstitucinis Teismas, pagal Konstitucijoje įtvirtintą demokratinės teisinės valstybės
sampratą, valstybė ne tik siekia saugoti ir ginti asmenį ir visuomenę nuo nusikaltimų
ir kitų pavojingų teisės pažeidimų, bet ir sugeba tai daryti veiksmingai (inter alia
2004 m. gruodžio 29 d., 2006 m. sausio 16 d., 2008 m. rugsėjo 17 d. nutarimai).
18.2. Konstitucinis Teismas 2006 m. sausio 16 d. nutarime pažymėjo, kad iš
Konstitucijos kylanti valstybės priedermė užtikrinti kiekvieno asmens ir visos visuomenės saugumą nuo nusikalstamų kėsinimųsi suponuoja ne tik įstatymų leidėjo teisę ir pareigą įstatymais apibrėžti nusikalstamas veikas ir nustatyti baudžiamąją
atsakomybę už jas, bet ir jo teisę bei pareigą reglamentuoti su nusikalstamų veikų
atskleidimu bei tyrimu ir baudžiamųjų bylų nagrinėjimu susijusius santykius – baudžiamojo proceso santykius; baudžiamojo proceso santykiai įstatymu turi būti reguliuojami taip, kad būtų sudarytos teisinės prielaidos greitai atskleisti ir išsamiai ištirti
nusikalstamas veikas, teisingai nubausti nusikalstamas veikas padariusius asmenis
(ar kitaip pagal įstatymą išspręsti jų baudžiamosios atsakomybės klausimą), taip pat
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teisinės prielaidos užtikrinti, kad niekas nekaltas nebūtų nuteistas; būtina siekti, kad
būtų užtikrinta nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų asmenų teisių apsauga, taip pat
kad nebūtų nepagrįstai suvaržytos asmenų, padariusių nusikalstamas veikas, teisės;
baudžiamojo proceso teisinis reguliavimas neturi sudaryti prielaidų vilkinti nusikalstamų veikų tyrimą ir baudžiamųjų bylų nagrinėjimą, taip pat prielaidų baudžiamojo
proceso dalyviams piktnaudžiauti procesinėmis ar kitomis teisėmis; kitaip pasunkėtų
valstybės konstitucinės priedermės teisėtomis priemonėmis užtikrinti kiekvieno asmens ir visos visuomenės saugumą, konstitucinėmis vertybėmis grindžiamą teisinę
tvarką įgyvendinimas.
19. Tam tikri reikalavimai teismo procesui kyla ir iš Konstitucijos 31 straipsnio
2 dalies, kurioje nustatyta, kad asmuo, kaltinamas padaręs nusikaltimą, turi teisę, kad
jo bylą viešai ir teisingai išnagrinėtų nepriklausomas ir nešališkas teismas.
19.1. Aiškindamas iš Konstitucijos 31 straipsnio 2 dalies, konstitucinio teisinės
valstybės principo kylančią asmens teisę į tinkamą teismo procesą, kuris yra būtina
sąlyga bylai teisingai išspręsti, Konstitucinis Teismas 2006 m. sausio 16 d. nutarime
yra pažymėjęs, kad ji reiškia, jog baudžiamajame procese teisme turi būti paisoma
proceso aiškumo, proceso dalyvių lygiateisiškumo, jų dalyvavimo įrodinėjimo procese, jų teisės turėti vertėją, rungimosi ir kitų principų, idant būtų išsamiai, objektyviai, nešališkai ištirtos nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės ir būtų priimtas
teisingas sprendimas baudžiamojoje byloje; Konstitucija įpareigoja įstatymų leidėją
reguliuojant baudžiamojo proceso santykius nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuriuo būtų užtikrintos baudžiamojo proceso dalyvių teisės: procesas turi būti toks,
kad būtų užtikrinta veiksminga asmens, nukentėjusio nuo nusikalstamos veikos, teisių apsauga ir kad toks asmuo galėtų naudotis visomis iš Konstitucijos kylančiomis
teisėmis; baudžiamasis procesas turi būti ir toks, kad nebūtų pažeistos ir asmens,
įtariamo, kaltinamo padarius nusikalstamą veiką, konstitucinės teisės: turi būti užtikrinta jo teisė į gynybą, teisė turėti advokatą, teisė žinoti, kuo yra kaltinamas, ir kt.;
garantuojant asmens teises teisminiame procese būtina užtikrinti, kad procesas vyktų
sąžiningai, kvalifikuotai, kad būtų gerbiamos proceso šalių teisės, o bylą nagrinėtų
neutralus teisėjas. Konstitucijos reikalavimas teisingai išnagrinėti bylą suponuoja ir
tai, kad teismas turi teisingai nustatyti tikrąsias bylos aplinkybes, teisingai pritaikyti
baudžiamuosius įstatymus (inter alia 2006 m. sausio 16 d., 2013 m. lapkričio 15 d.,
2016 m. birželio 27 d. nutarimai).
19.2. Konstitucinė teisė į teisingą teismą inter alia reiškia ne tik tai, kad teismo
proceso metu turi būti laikomasi baudžiamojo proceso teisės principų ir normų, bet
ir tai, kad baudžiamajame įstatyme nustatyta ir teismo paskirta bausmė turi būti teisinga; baudžiamajame įstatyme turi būti numatytos visos galimybės teismui, atsižvelgus į visas bylos aplinkybes, asmeniui, padariusiam nusikalstamą veiką, paskirti teisingą bausmę; neteisingos bausmės paskyrimas reikštų, kad yra pažeidžiama asmens
teisė į teisingą teismą, taigi ir Konstitucijos 31 straipsnio 2 dalis, konstitucinis teisinės
valstybės principas (2013 m. lapkričio 15 d. nutarimas).
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20. Kaip yra pabrėžęs Konstitucinis Teismas, pareiga nagrinėjant baudžiamąją
bylą teisme paisyti baudžiamojo proceso teisės principų ir normų negali būti interpretuojama kaip leidžianti baudžiamojo proceso teisės ar baudžiamosios teisės principus ir normas iškelti aukščiau už Konstitucijos principus ir normas, baudžiamojo
proceso teisės ar baudžiamosios teisės principus ir normas aiškinti taip, kad būtų
paneigta, iškreipta ar ignoruojama Konstitucijos nuostatų prasmė, baudžiamojo proceso teisės ar baudžiamosios teisės principus ir normas priešpriešinti bendriesiems
teisės principams (2006 m. sausio 16 d. nutarimas).
21. Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalyje nustatyta: „Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai.“
21.1. Konstitucinis Teismas, aiškindamas Konstitucijos 109 straipsnį, ne kartą yra
konstatavęs (inter alia 1999 m. gruodžio 21 d., 2006 m. gegužės 9 d., 2014 m. gegužės
8 d. nutarimuose), kad teismai, vykdydami teisingumą, privalo užtikrinti Konstitucijoje, įstatymuose ir kituose teisės aktuose išreikštos teisės įgyvendinimą, garantuoti
teisės viršenybę, apsaugoti žmogaus teises ir laisves. Konstitucinė teisingumo vykdymo samprata suponuoja ir tai, kad teismai bylas turi spręsti tik griežtai laikydamiesi
įstatymuose nustatytų procesinių bei kitų reikalavimų ir neperžengdami savo jurisdikcijos ribų, neviršydami kitų įgaliojimų (inter alia 2006 m. sausio 16 d., 2013 m. lapkričio 15 d. nutarimai). Iš Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalies teismams kyla pareiga
teisingai ir objektyviai išnagrinėti bylas, priimti motyvuotus ir pagrįstus sprendimus
(inter alia 2007 m. gegužės 15 d., 2011 m. sausio 31 d., 2014 m. gegužės 8 d. nutarimai). Konstitucijoje įtvirtintas teisingumo principas, taip pat nuostata, kad teisingumą
vykdo teismai, reiškia, jog konstitucinė vertybė yra ne pats sprendimo priėmimas teisme, bet būtent teismo teisingo sprendimo priėmimas; konstitucinė teisingumo samprata suponuoja ne formalų, nominalų teismo vykdomą teisingumą, ne išorinę teismo
vykdomo teisingumo regimybę, bet tokius teismo sprendimus (kitus baigiamuosius
teismo aktus), kurie savo turiniu nėra neteisingi; vien formaliai teismo vykdomas
teisingumas nėra tas teisingumas, kurį įtvirtina, saugo ir gina Konstitucija (inter alia
2006 m. rugsėjo 21 d., 2012 m. rugsėjo 25 d., 2014 m. gegužės 8 d. nutarimai).
21.2. Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje ne kartą yra pažymėjęs, jog
negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuriuo būtų neleidžiama teismui, atsižvelgus į visas turinčias reikšmės bylos aplinkybes ir vadovaujantis teise, nenusižengiant iš Konstitucijos kylantiems teisingumo, protingumo imperatyvams, priimti
teisingą sprendimą byloje ir šitaip įvykdyti teisingumą; antraip būtų apriboti ar net
paneigti iš Konstitucijos, inter alia jos 109 straipsnio 1 dalies, kylantys teismo įgaliojimai vykdyti teisingumą, taip pat būtų nukrypta nuo teismo, kaip Lietuvos Respublikos vardu teisingumą vykdančios institucijos, konstitucinės sampratos, nuo konstitucinių teisinės valstybės, teisingumo principų (inter alia 2006 m. rugsėjo 21 d.,
2013 m. gruodžio 6 d. nutarimai).
21.3. Konstitucinis Teismas 2006 m. sausio 16 d. nutarime konstatavo, kad būtinybė apsaugoti asmens teises ir teisėtus interesus, taip pat tai, kad teismas yra valsKONSTITUCINĖ JURISPRUDENCIJA 2017 Nr. 2 (46)
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tybės institucija, kuri, vykdydama teisingumą, padeda valstybei užtikrinti asmens,
visos visuomenės saugumą nuo nusikalstamų kėsinimųsi, lemia ir tam tikrus teismo
įgaliojimus baudžiamajame procese; teismas baudžiamajame procese turi būti ir nešališkas arbitras, objektyviai vertinantis baudžiamojoje byloje esančius nusikalstamos
veikos padarymo aplinkybių duomenis (įrodymus) ir priimantis teisingą sprendimą
dėl asmens, kaltinamo padarius nusikalstamą veiką, kaltumo, ir kartu, siekdamas nustatyti tiesą, turi aktyviai veikti baudžiamajame procese – apibrėžti baudžiamosios
bylos nagrinėjimo ribas, atlikti tam tikrus proceso veiksmus, asmenims, dalyvaujantiems teisme vykstančiame procese, neleisti piktnaudžiauti savo teisėmis ar įgaliojimais, spręsti kitus su baudžiamosios bylos nagrinėjimu teisme susijusius klausimus;
teismas, nagrinėdamas baudžiamąją bylą, turi veikti taip, kad baudžiamojoje byloje
būtų nustatyta tiesa ir būtų teisingai išspręstas asmens, kaltinamo padarius nusikalstamą veiką, kaltumo klausimas. Pagal Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalį, konstitucinius teisinės valstybės, teisės į tinkamą procesą principus teismas turi pareigą ne tik
išsamiai ir nešališkai ištirti visas baudžiamosios bylos aplinkybes, bet ir teisingai taikyti baudžiamuosius įstatymus, inter alia tinkamai kvalifikuoti kaltinamojo padarytą
nusikalstamą veiką (2013 m. lapkričio 15 d. nutarimas).
22. Pagal Konstitucijos 111 straipsnio 1 dalį Lietuvos Respublikos teismai yra
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos apeliacinis teismas, apygardų ir apylinkių
teismai. Konstitucijoje (inter alia jos 111 straipsnio 1 dalyje) yra ne tik nustatyta keturių grandžių bendrosios kompetencijos teismų sistema (kaip institucijų sistema), bet
ir įtvirtinti bendrosios kompetencijos teismų instancinės sistemos, kaip bylų teisminio nagrinėjimo procesinių pakopų sistemos, pagrindai. Konstitucinė asmens teisė
kreiptis į teismą, bendrosios kompetencijos teismų instancinė sistema suponuoja tai,
kad įstatymu turi būti nustatytas toks teisinis reguliavimas, kad pirmosios instancijos bendrosios kompetencijos teismo baigiamąjį aktą būtų galima apskųsti bent
vienos aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismui (inter alia 2006 m.
sausio 16 d., 2013 m. lapkričio 15 d. nutarimai). Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad bendrosios kompetencijos teismų instancinės sistemos paskirtis – sudaryti prielaidas aukštesnės instancijos teismuose ištaisyti bet kurias fakto (t. y. teisiškai
reikšmingų faktų nustatymo ir vertinimo) ar bet kurias teisės (t. y. teisės taikymo)
klaidas, kurias dėl kokių nors priežasčių gali padaryti žemesnės instancijos teismas,
ir neleisti, kad kokioje nors bendrosios kompetencijos teismų nagrinėtoje civilinėje,
baudžiamojoje ar kitos kategorijos byloje būtų įvykdytas neteisingumas; priešingu
atveju būtų nukrypta nuo konstitucinio teisinės valstybės principo, būtų pažeista asmens konstitucinė teisė į tinkamą teismo procesą; minėtas žemesnės instancijos teismų klaidų ištaisymas ir su tuo susijęs kelio neteisingumui užkirtimas yra atitinkamos
bylos šalių ir visuomenės apskritai pasitikėjimo ne tik atitinkamą bylą nagrinėjančiu
bendrosios kompetencijos teismu, bet ir visa bendrosios kompetencijos teismų sistema conditio sine qua non (inter alia 2006 m. kovo 28 d., 2013 m. lapkričio 15 d.
nutarimai).
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23. Nagrinėjamos konstitucinės justicijos bylos kontekste aiškinant Konstitucijos 31 straipsnio 2 dalies, 111 straipsnio 1 dalies nuostatas ir atsižvelgiant į konstitucinį teisingumo principą pažymėtina, kad konstitucinės teisės į teisingą teismą sudedamoji dalis yra asmens teisė į pagrįstą (argumentuotą) sprendimą, kuri suponuoja
būtinybę aukštesnės, inter alia apeliacinės, instancijos teismui turėti visas procesines
galimybes tinkamai išnagrinėti gautus skundus ir priimti teisingus ir pagrįstus (argumentuotus) sprendimus.
III
Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija
24. Šios konstitucinės justicijos bylos kontekste svarbi Europos Žmogaus Teisių
Teismo (toliau – EŽTT) jurisprudencija, susijusi su teise į teisingą bylos nagrinėjimą,
teismo įgaliojimais savo iniciatyva keisti nusikalstamos veikos kvalifikavimą.
24.1. EŽTT, aiškindamas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnyje įtvirtintos teisės į teisingą bylos nagrinėjimą turinį, savo jurisprudencijoje yra pažymėjęs, be kita ko, kad ši teisė apima teismo
pareigą ne tik visapusiškai ir išsamiai ištirti visas bylos aplinkybes, kurios leistų nepriklausomam ir nešališkam teismui kiekvienu atveju priimti teisingą ir argumentuotą sprendimą, bet ir priimti šį sprendimą per įmanomai trumpiausią laiką; teismai
turi pareigą užtikrinti teisingą pusiausvyrą tarp šių skirtingų teisės į teisingą teismą
turinį sudarančių elementų (1992 m. spalio 12 d. sprendimas byloje Boddaert prieš
Belgiją (peticijos Nr. 12919/87)).
Pažymėtina, kad kriterijai, kuriais remdamasis EŽTT vertina, ar proceso trukmė atitinka Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies reikalavimus, yra bylos sudėtingumas, baudžiamajame procese persekiojamo asmens elgesys, institucijų veiksmai organizuojant bylos procesą, proceso reikšmė persekiojamam asmeniui ir kt. (2004 m.
gruodžio 17 d. sprendimas byloje Pedersen ir Baadsgaard prieš Daniją (peticijos
Nr. 49017/99); 2009 m. sausio 13 d. sprendimas byloje Sorvisto prieš Suomiją (peticijos Nr. 19348/04)). Išvadą dėl konkretaus proceso atitikties Konvencijos 6 straipsnio
1 dalies reikalavimams visada lemia kriterijų visumos vertinimas.
Pažymėtina ir tai, kad Konvencijos 6 straipsnyje nenumatyta teisė į apeliaciją.
Ši teisė baudžiamosiose bylose numatyta Konvencijos Protokolo Nr. 7 2 straipsnyje.
EŽTT yra pažymėjęs, kad nors teisė į apeliaciją Konvencijos 6 straipsnyje nėra numatyta, tuo atveju, kai valstybė tokią teisę numato nacionalinėje teisėje, jai taikomos
6 straipsnyje nustatytos garantijos (1970 m. sausio 17 d. sprendimas byloje Delcourt
prieš Belgiją (peticijos Nr. 2689/65)). Tai, kaip šios garantijos taikomos, priklauso nuo
apeliacinio proceso ypatumų; turi būti atsižvelgiama į proceso pagal nacionalinę teisę
visumą, apeliacinės institucijos vaidmenį jame, jos turimus įgaliojimus, proceso šalių
interesų apsaugos ypatumus (1987 m. kovo 2 d. sprendimas byloje Monnell ir Morris
prieš Jungtinę Karalystę (peticijų Nr. 9562/81, 9818/82)). Jei apeliacinės instancijos
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teismas yra įgaliotas spręsti tiek fakto, tiek teisės klausimus, paprastai tokio proceso metu asmeniui turi būti suteikiama tokio pat lygio teisės į teisingą teismą apsauga, kaip ir pirmosios instancijos teisme (1988 m. gegužės 26 d. sprendimas byloje
Ekbatani prieš Švediją (peticijos Nr. 10563/83); 2007 m. gegužės 22 d. sprendimas
byloje Muttilainen prieš Suomiją (peticijos Nr. 18358/02)).
Pažymėtina ir tai, kad EŽTT praktikoje teisė į pagrįstą (argumentuotą) sprendimą yra teisės į teisingą teismą pagal Konvencijos 6 straipsnio 1 dalį sudedamoji
dalis. Teisė į pagrįstą (argumentuotą) sprendimą yra susijusi su platesne garantija –
tinkamu teisingumo įgyvendinimu. Kartu ji apima asmens galimybę paduoti skundą
aukštesnės instancijos teismui, žinant konkrečius motyvus, kuriais teismas rėmėsi
priimdamas atitinkamą sprendimą, taip pat galimybę priimtą sprendimą peržiūrėti
aukštesnės instancijos teismui (2007 m. vasario 22 d. sprendimas byloje Tatishvili
prieš Rusiją (peticijos Nr. 1509/02)). Pagrįstas (argumentuotas) teismo sprendimas
užtikrina visuomenės teisę žinoti, ar konkrečiu atveju teisingumas buvo įvykdytas
tinkamai (žr. mutatis mutandis 2001 m. rugsėjo 27 d. sprendimą byloje Hirvisaari
prieš Suomiją (peticijos Nr. 49684/99)).
24.2. Pagal EŽTT praktiką Konvencijai savaime neprieštarauja teismo įgaliojimai savo iniciatyva keisti nusikalstamos veikos kvalifikavimą, inter alia pritaikant
baudžiamąjį įstatymą, kuriame numatytas sunkesnis nusikaltimas.
EŽTT jurisprudencijoje pripažįstama, kad Konvencijoje įtvirtintos gynybos
teisės yra pažeidžiamos tuo atveju, jeigu žemesnės instancijos teismo nuosprendžiu
keičiant veikos kvalifikavimą kaltinamasis nėra iš anksto informuojamas apie tai,
todėl dėl pakeisto kaltinimo negali pateikti gynybos argumentų, o aukštesnės instancijos teismas bylą nagrinėja tik teisės aspektu, t. y. nuteistasis neturi visavertės
galimybės šiame teisme patikrinti ir nustatyti faktų, reikšmingų kvalifikuojant veiką (2006 m. balandžio 20 d. sprendimas byloje I. H. ir kiti prieš Austriją (peticijos
Nr. 42780/98); 2006 m. gruodžio 19 d. sprendimas byloje Mattei prieš Prancūziją
(peticijos Nr. 34043/02)). Tačiau, jeigu tokiais atvejais gynyba turi galimybę ginčyti naują kvalifikavimą fakto ir teisės aspektu, minėtos teisės pripažįstamos užtikrintomis (2002 m. vasario 21 d. sprendimas byloje Sipavičius prieš Lietuvą (peticijos
Nr. 49093/99); 2004 m. birželio 24 d. nutarimas dėl priimtinumo byloje Balette prieš
Belgiją (peticijos Nr. 48193/99); 2006 m. vasario 7 d. nutarimas dėl priimtinumo byloje Virolainen prieš Suomiją (peticijos Nr. 29172/02)).
Taigi pagal EŽTT praktiką teismas gali savo iniciatyva pakeisti nusikalstamos
veikos kvalifikavimą, inter alia pritaikyti baudžiamąjį įstatymą, kuriame numatytas
sunkesnis nusikaltimas, tačiau kaltinamasis turi būti iš anksto informuojamas apie tai
ir turi turėti galimybę dėl pakeisto kaltinimo pateikti gynybos argumentus. Tais atvejais, kai kaltinamasis nėra informuojamas apie galimą veikos kvalifikavimo pakeitimą ir neturi galimybės dėl pakeisto kaltinimo pateikti gynybos argumentų, lemiamą
reikšmę turi tai, ar kaltinamasis turės teisę teisės ir fakto aspektu apskųsti pakeistą
kaltinimą aukštesnės instancijos teismui.
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IV
BPK 320 straipsnio 4 dalies (2007 m. birželio 28 d. redakcija),
326 straipsnio 1 dalies 4 punkto (2007 m. birželio 28 d. redakcija)
nuostatų atitikties Konstitucijai vertinimas
25. Pareiškėjas prašo ištirti, ar BPK 320 straipsnio 4 dalis (2007 m. birželio 28 d.
redakcija) tiek, kiek ja draudžiama baudžiamąją bylą apeliacine tvarka pagal nuteistojo
apeliacinį skundą nagrinėjančiam teismui pabloginti kito nuteistojo ar išteisintojo, taip
pat asmens, kuriam byla nutraukta, padėtį nesant dėl to prokuroro, privataus kaltintojo,
nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo skundo, neprieštarauja Konstitucijos 31 straipsnio
2 daliai, 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.
Pareiškėjo abejonės ginčijamo teisinio reguliavimo atitiktimi Konstitucijai grindžiamos tuo, kad dėl jo gali susidaryti tokia situacija, kad apeliacinės instancijos
teismas, atlikęs įrodymų tyrimą ir nustatęs kitokias faktines aplinkybes, nei nustatė
pirmosios instancijos teismas, privalėtų priimti akivaizdžiai neteisingą, kartu ir neteisėtą sprendimą, nes neturėtų teisinės galimybės nei pats įvertinti kito nuteistojo
ar išteisintojo, taip pat asmens, kuriam byla nutraukta, kaltės, nei grąžinti baudžiamosios bylos pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti ar prokurorui naujam
kaltinamajam aktui surašyti.
26. Šiame nutarime minėta, kad:
– pareiškėjo ginčijamą BPK 320 straipsnio 4 dalyje (2007 m. birželio 28 d. redakcija) nustatytą teisinį reguliavimą aiškinant kartu su nustatytuoju BPK 326 straipsnyje (2007 m. birželio 28 d. redakcija) matyti, kad baudžiamąją bylą apeliacine tvarka
nagrinėjantis teismas, ištyręs naujus ar pirmosios instancijos teismo jau tirtus įrodymus, kuriuos įvertinus galėtų būti padarytos išvados, kad faktinės aplinkybės iš
esmės skiriasi nuo nustatytųjų pirmosios instancijos teismo ir tai gali lemti nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėties pabloginimą, kai nėra atitinkamo prokuroro, privataus kaltintojo, nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo skundo,
negali pakeisti pirmosios instancijos teismo nuosprendžio arba panaikinti pirmosios
instancijos teismo nuosprendžio ir priimti naujo;
– pagal BPK 326 straipsnio 1 dalies 4, 5 punktus (2007 m. birželio 28 d. redakcija) baudžiamąją bylą apeliacine tvarka nagrinėjantis teismas, ištyręs naujus ar pirmosios instancijos teismo jau tirtus įrodymus, kuriuos įvertinus galėtų būti padarytos išvados, kad faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo nustatytųjų pirmosios instancijos
teismo ir tai gali lemti nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėties pabloginimą, neturi teisinio pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo
nuosprendį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti teismui arba perduoti ją prokurorui;
– pagal BPK 314 straipsnio 4 dalį (2007 m. birželio 28 d. redakcija), pasibaigus terminui, per kurį galima prašyti priėmusį nuosprendį teismą atnaujinti praleistą
apeliacinio skundo padavimo terminą, prokuroras, privatus kaltintojas, nukentėjusysis ir civilinis ieškovas nebeturi teisinės galimybės, gindami savo arba viešąjį interesą,
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paduoti apeliacinio skundo, nors, baudžiamąją bylą apeliacine tvarka pagal nuteistojo apeliacinį skundą nagrinėjančiam teismui ištyrus naujus ar pirmosios instancijos teismo jau tirtus įrodymus, kuriuos įvertinus galėtų būti padarytos išvados, kad
faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo nustatytųjų pirmosios instancijos teismo ir
tai gali lemti nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėties pabloginimą, galėtų atsirasti pagrindas paduoti tokį skundą;
– pagal BPK 367 straipsnio 3 dalį (2014 m. kovo 13 d. redakcija) prokuroras,
privatus kaltintojas, nukentėjusysis ir civilinis ieškovas neturi teisinės galimybės,
remdamiesi apeliacinės instancijos teismo ištirtais naujais ar pirmosios instancijos
teismo jau tirtais įrodymais, kuriuos įvertinus galėtų būti padarytos išvados, kad
faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo nustatytųjų pirmosios instancijos teismo ir
tai gali lemti nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėties pabloginimą, gindami savo arba viešąjį interesą, kreiptis į kasacinės instancijos teismą,
siekdami pabloginti asmens, dėl kurio nebuvo paduotas apeliacinis skundas, padėtį
arba asmens, dėl kurio buvo paduotas apeliacinis skundas, padėtį pabloginti labiau,
nei buvo prašoma skunde;
– pagal BPK 443 straipsnio 1 dalį, 444 straipsnio 1 dalies 4 punktą, jeigu baudžiamąją bylą apeliacine tvarka nagrinėjančiam teismui būtų buvusios žinomos ar
būtų galėjusios būti žinomos kitokios aplinkybės, nei nustatė pirmosios instancijos
teismas, įsiteisėjus apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiui ar nutarčiai nebūtų
teisinio pagrindo dėl jų panaikinti nuosprendį ar nutartį ir atnaujinti baudžiamąją
bylą.
27. Aiškinant Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalies nuostatas, konstitucinį teisinės valstybės principą pažymėta, kad:
– pagal Konstituciją valstybė, kaip visos visuomenės organizacija, privalanti garantuoti viešąjį interesą, inter alia Konstitucijos saugomų ir ginamų vertybių, kiekvieno asmens ir visos visuomenės veiksmingą apsaugą nuo nusikalstamų kėsinimųsi,
turi priedermę imtis įvairių teisėtų priemonių, užkertančių kelią nusikaltimams, ribojančių ir mažinančių nusikalstamumą; ji tai turi daryti veiksmingai; jeigu valstybė
nesiimtų deramų veiksmų, kuriais būtų siekiama užkirsti kelią nusikaltimams, būtų
griaunamas pasitikėjimas valstybės valdžia, įstatymais, didėtų nepagarba teisinei
tvarkai, įvairiems socialiniams institutams;
– ši iš Konstitucijos kylanti valstybės priedermė suponuoja įstatymų leidėjo pareigą baudžiamojo proceso santykius įstatymu sureguliuoti taip, kad būtų sudarytos
teisinės prielaidos greitai atskleisti ir išsamiai ištirti nusikalstamas veikas, teisingai
nubausti nusikalstamas veikas padariusius asmenis (ar kitaip pagal įstatymą išspręsti
jų baudžiamosios atsakomybės klausimą);
– pagal Konstituciją negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuriuo būtų
neleidžiama teismui, atsižvelgus į visas turinčias reikšmės bylos aplinkybes ir vadovaujantis teise, nenusižengiant iš Konstitucijos kylantiems teisingumo, protingumo
imperatyvams, priimti teisingą sprendimą byloje ir šitaip įvykdyti teisingumą; anKONSTITUCINĖ JURISPRUDENCIJA 2017 Nr. 2 (46)
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traip būtų apriboti ar net paneigti iš Konstitucijos, inter alia jos 109 straipsnio 1 dalies, kylantys teismo įgaliojimai vykdyti teisingumą, būtų nukrypta nuo teismo, kaip
Lietuvos Respublikos vardu teisingumą vykdančios institucijos, konstitucinės sampratos, taip pat nuo konstitucinių teisinės valstybės, teisingumo principų;
– teismas turi pareigą ne tik išsamiai ir nešališkai ištirti visas baudžiamosios bylos aplinkybes, bet ir teisingai taikyti baudžiamuosius įstatymus, inter alia tinkamai
kvalifikuoti kaltinamojo padarytą nusikalstamą veiką;
– konstitucinė teisingumo samprata suponuoja ne formalų, nominalų teismo
vykdomą teisingumą, ne išorinę teismo vykdomo teisingumo regimybę, bet tokius
teismo sprendimus (kitus baigiamuosius teismo aktus), kurie savo turiniu nėra neteisingi; vien formaliai teismo vykdomas teisingumas nėra tas teisingumas, kurį įtvirtina, saugo ir gina Konstitucija.
Taip pat minėta, kad pagal Konstitucijos 111 straipsnio 1 dalį bendrosios kompetencijos teismų instancinės sistemos paskirtis – sudaryti prielaidas aukštesnės instancijos teismuose ištaisyti bet kurias fakto (t. y. teisiškai reikšmingų faktų nustatymo
ir vertinimo) ar bet kurias teisės (t. y. teisės taikymo) klaidas, kurias dėl kokių nors
priežasčių gali padaryti žemesnės instancijos teismas, ir neleisti, kad kokioje nors
bendrosios kompetencijos teismų nagrinėtoje civilinėje, baudžiamojoje ar kitos kategorijos byloje būtų įvykdytas neteisingumas; priešingu atveju būtų nukrypta nuo
konstitucinio teisinės valstybės principo, būtų pažeista asmens konstitucinė teisė į
tinkamą teismo procesą.
28. Sprendžiant, ar BPK 320 straipsnio 4 dalis (2007 m. birželio 28 d. redakcija) tiek, kiek nurodyta, neprieštarauja Konstitucijai, pažymėtina, kad įstatymų leidėjas nustatė tokią baudžiamųjų bylų proceso tvarką, dėl kurios galima tokia situacija, kad, prokurorui, privačiam kaltintojui, nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui
nebeturint teisinės galimybės paduoti ar papildyti apeliacinio skundo, baudžiamąją
bylą apeliacine tvarka nagrinėjantis teismas, ištyręs naujus ar pirmosios instancijos
teismo jau tirtus įrodymus, kuriuos įvertinus galėtų būti padarytos išvados, kad faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo nustatytųjų pirmosios instancijos teismo ir tai
gali lemti nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėties pabloginimą, ribojamas ginčijamoje nuostatoje atsispindinčių baudžiamojo proceso teisės
principų non reformatio in peius (pagal kurį jis, nagrinėdamas bylą pagal nuteistojo,
išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, apeliacinį skundą, negali pabloginti
apelianto teisinės padėties) ir tantum devolutum quantum appellatum (pagal kurį jis
turi tikrinti ir vertinti tik apskųstosios pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies teisėtumą bei pagrįstumą), negali ištaisyti pirmosios instancijos teismo padarytų
fakto (t. y. teisiškai reikšmingų faktų nustatymo ir vertinimo) klaidų, taigi priimti
teisingo sprendimo byloje.
Pažymėtina, kad tokia situacija gali susidaryti nagrinėjant bylą ne tik pagal nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, bet ir pagal prokuroro, privataus kaltintojo, nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo apeliacinį skundą.
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Tokiu atveju pagal BPK 367 straipsnio 3 dalį (2014 m. kovo 13 d. redakcija) nėra
ir teisinės galimybės prokurorui, privačiam kaltintojui, nukentėjusiajam ar civiliniam
ieškovui kreiptis į kasacinės instancijos teismą siekiant pabloginti asmens, dėl kurio
nebuvo paduotas apeliacinis skundas, padėtį arba asmens, dėl kurio buvo paduotas
apeliacinis skundas, padėtį pabloginti labiau, nei buvo prašoma skunde. Pagal BPK
443 straipsnio 1 dalį, 444 straipsnio 1 dalies 4 punktą taip pat nėra teisinės galimybės dėl apeliacinės instancijos teismui buvusių žinomų ar galėjusių būti žinomomis
kitokių aplinkybių, nei nustatė pirmosios instancijos teismas, panaikinti įsiteisėjusį
nuosprendį ar nutartį ir atnaujinti baudžiamąją bylą.
29. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad galimos tokios situacijos, kad baudžiamąją bylą
apeliacine tvarka nagrinėjantis teismas, ištyręs naujus ar pirmosios instancijos teismo jau tirtus įrodymus, kuriuos įvertinus galėtų būti padarytos išvados, kad faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo nustatytųjų pirmosios instancijos teismo ir tai
gali lemti nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėties pabloginimą, ribojamas minėtų baudžiamojo proceso teisės principų, negali pats ištaisyti
pirmosios instancijos teismo padarytų teisiškai reikšmingų faktų nustatymo ir (ar)
vertinimo klaidų, nagrinėjamos konstitucinės justicijos bylos kontekste pažymėtina,
kad iš Konstitucijos, inter alia jos 109 straipsnio 1 dalies, kylantys teismo įgaliojimai
vykdyti teisingumą suponuoja, kad įstatyme turi būti nustatyti apeliacinės instancijos teismo įgaliojimai tokioje situacijoje perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios
instancijos teismui.
29.1. Minėta, kad nuosprendžio panaikinimo ir bylos perdavimo iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui pagrindai yra nustatyti BPK 326 straipsnio 1 dalies
4 punkte (2007 m. birželio 28 d. redakcija).
Kaip minėta, pagal šį punktą apeliacinės instancijos teismas priima nutartį panaikinti nuosprendį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti teismui, jeigu bylą išnagrinėjo
šališkas pirmosios instancijos teismas arba byla išnagrinėta pažeidžiant BPK 224 ir
225 straipsniuose nustatytas teismingumo taisykles, arba kai apeliacinės instancijos
teisme paaiškėja, kad nuteistasis veikos padarymo metu sirgo ar iki nuosprendžio
priėmimo pirmosios instancijos teisme susirgo psichikos liga ir jam turėjo būti taikomos priverčiamosios medicinos priemonės; apeliacinės instancijos teismui nesuteikti
įgaliojimai panaikinti nuosprendį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti teismui kokiais
nors kitais, nei nustatytieji šiame punkte, pagrindais.
29.2. Konstatuotina, kad baudžiamojo proceso teisiniu reguliavimu, pagal kurį
apeliacinės instancijos teismas, ištyręs naujus ar pirmosios instancijos teismo jau tirtus įrodymus, kuriuos įvertinus galėtų būti padarytos išvados, kad faktinės aplinkybės
iš esmės skiriasi nuo nustatytųjų pirmosios instancijos teismo ir tai gali lemti nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėties pabloginimą, ribojamas
baudžiamojo proceso teisės principų non reformatio in peius ir tantum devolutum
quantum appellatum, neturi įgaliojimų perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios
instancijos teismui, nesudarytos prielaidos teismui priimti teisingą sprendimą byloje
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(inter alia teisingai nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, priteisti teisingą
nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimą) ir tinkamai įvykdyti teisingumą. Tokiu teisiniu reguliavimu neužtikrinama veiksminga kiekvieno asmens ir visos visuomenės apsauga nuo nusikalstamų kėsinimųsi ir paneigiami iš Konstitucijos, inter alia
jos 109 straipsnio 1 dalies, kylantys teismo įgaliojimai vykdyti teisingumą, nukrypstama nuo konstitucinės teismo, kaip Lietuvos Respublikos vardu teisingumą vykdančios institucijos, sampratos, konstitucinių teisinės valstybės, teisingumo principų.
29.3. Nagrinėjamos konstitucinės justicijos bylos kontekste pabrėžtina, kad pagal Konstituciją teismas turi pareigą ne tik ištirti visas bylos aplinkybes, kurios leistų
teismui priimti teisingą ir argumentuotą sprendimą, bet ir priimti šį sprendimą per
įmanomai trumpiausią laiką. Ši pareiga suponuoja tai, kad baudžiamąją bylą apeliacine tvarka nagrinėjantis teismas, ištyręs įrodymus, kuriuos įvertinus galėtų būti padarytos išvados, kad faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo nustatytųjų pirmosios
instancijos teismo, turėtų panaikinti pirmosios instancijos teismo nuosprendį ir perduoti bylą jam iš naujo nagrinėti tik tuo atveju, kai nuteistojo, išteisintojo ar asmens,
kuriam byla nutraukta, padėtis galėtų būti pabloginta iš esmės.
29.4. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, jog jis, nustatęs, kad Konstitucijai
prieštarauja pareiškėjo neginčijamos nuostatos, įtvirtintos tame pačiame teisės akte,
kurio kitų nuostatų atitiktį Konstitucijai pareiškėjas ginčija, privalo tai konstatuoti
(inter alia 2014 m. liepos 11 d., 2015 m. rugsėjo 29 d. nutarimai); konstitucinio teisingumo įgyvendinimas suponuoja tai, kad Konstitucijai prieštaraujantis teisės aktas (jo
dalis) turi būti pašalintas iš teisės sistemos (inter alia 2001 m. lapkričio 29 d., 2015 m.
rugsėjo 22 d. nutarimai).
29.5. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad BPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktas (2007 m. birželio 28 d. redakcija) tiek, kiek jame nenustatyti
apeliacinės instancijos teismo įgaliojimai, ištyrus įrodymus, kuriuos įvertinus galėtų
būti padarytos išvados, kad faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo nustatytųjų pirmosios instancijos teismo ir tai gali lemti esminį nuteistojo, išteisintojo ar asmens,
kuriam byla nutraukta, padėties pabloginimą, perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, prieštarauja Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisinės valstybės, teisingumo principams.
30. Tai konstatavus, praranda teisinę prasmę pareiškėjo argumentai, jog dėl BPK
320 straipsnio 4 dalyje (2007 m. birželio 28 d. redakcija) nustatyto teisinio reguliavimo gali susidaryti tokia situacija, kad baudžiamąją bylą apeliacine tvarka pagal nuteistojo apeliacinį skundą nagrinėjantis teismas, atlikęs įrodymų tyrimą ir nustatęs
kitokias faktines aplinkybes, nei nustatė pirmosios instancijos teismas, privalėtų priimti akivaizdžiai neteisingą, kartu ir neteisėtą sprendimą, nes neturėtų teisinės galimybės nei pats įvertinti kito nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta,
kaltės, nei grąžinti baudžiamosios bylos pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti ar prokurorui naujam kaltinamajam aktui surašyti.
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30.1. Taigi nėra teisinio pagrindo teigti, kad BPK 320 straipsnio 4 dalyje (2007 m.
birželio 28 d. redakcija) nustatytu teisiniu reguliavimu pažeidžiami Konstitucijos
31 straipsnio 2 dalis, 109 straipsnio 1 dalis, konstitucinis teisinės valstybės principas.
30.2. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad BPK 320 straipsnio 4 dalis (2007 m. birželio 28 d. redakcija) tiek, kiek ja draudžiama baudžiamąją
bylą apeliacine tvarka pagal nuteistojo apeliacinį skundą nagrinėjančiam teismui pabloginti kito nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėtį nesant
dėl to prokuroro, privataus kaltintojo, nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo skundo, neprieštarauja Konstitucijos 31 straipsnio 2 daliai, 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.
31. Nagrinėjamos konstitucinės justicijos bylos kontekste pažymėtina, kad įstatymų leidėjas turi plačią diskreciją reguliuoti baudžiamojo proceso santykius ir gali
nustatyti įvairius baudžiamųjų bylų nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme modelius. Tačiau įstatymų leidėjas negali nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuriuo
būtų neleidžiama aukštesnės instancijos teismui, atsižvelgus į visas bylos aplinkybes
ir vadovaujantis teise bei laikantis iš Konstitucijos kylančių teisingumo, protingumo
imperatyvų, priimti teisingą sprendimą byloje ir veiksmingai užtikrinti asmens konstitucinę teisę į tinkamą ir teisingą baudžiamąjį procesą.
Todėl įstatymų leidėjas siekdamas užtikrinti asmens teisę į teismą per įmanomai trumpiausią laiką, teisingo, bylos aplinkybėmis pagrįsto ir argumentuoto teismo sprendimo priėmimą, gynybos teises, ir atsižvelgdamas į pasirinktą baudžiamųjų
bylų nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme modelį, gali nustatyti ir kitokius būdus aukštesnės instancijos teismuose ištaisyti bet kurias teisiškai reikšmingų faktų
nustatymo ir vertinimo klaidas, kurias dėl kokių nors priežasčių gali padaryti žemesnės instancijos teismas, inter alia numatyti teisę prokurorui, privačiam kaltintojui,
nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui paduoti apeliacinį skundą (ar papildyti paduotąjį) tais atvejais, kai, ištyrus ir įvertinus įrodymus apeliacinės instancijos teisme,
galėtų būti padarytos išvados, kad faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo nustatytųjų pirmosios instancijos teismo ir tai gali lemti nuteistojo, išteisintojo ar asmens,
kuriam byla nutraukta, padėties pabloginimą.
32. Kartu pažymėtina ir tai, kad, kaip minėta, konstitucinės teisės į teisingą teismą sudedamoji dalis yra asmens teisė į pagrįstą (argumentuotą) sprendimą, kuri suponuoja būtinybę aukštesnės, inter alia apeliacinės, instancijos teismui turėti visas
procesines galimybes tinkamai išnagrinėti gautus skundus ir priimti teisingus ir pagrįstus (argumentuotus) sprendimus, o žemesnės instancijos teismų klaidų ištaisymas ir su tuo susijęs kelio neteisingumui užkirtimas yra būtina prielaida atitinkamos
bylos šalių ir visuomenės apskritai pasitikėjimui teismų sistema garantuoti ir skatinti.
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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102, 105 straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 1, 53, 531, 54, 55, 56 straipsniais,
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
nut ari a :
1. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso
320 straipsnio 4 dalis (2007 m. birželio 28 d. redakcija; Žin., 2007, Nr. 81-3312) tiek,
kiek ja draudžiama baudžiamąją bylą apeliacine tvarka pagal nuteistojo apeliacinį
skundą nagrinėjančiam teismui pabloginti kito nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėtį nesant dėl to prokuroro, privataus kaltintojo, nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo skundo, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.
2. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktas (2007 m. birželio 28 d. redakcija; Žin., 2007, Nr. 81‑3312) tiek,
kiek jame nenustatyti apeliacinės instancijos teismo įgaliojimai, ištyrus įrodymus,
kuriuos įvertinus galėtų būti padarytos išvados, kad faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo nustatytųjų pirmosios instancijos teismo ir tai gali lemti esminį nuteistojo,
išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėties pabloginimą, perduoti bylą
iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, prieštarauja Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisinės valstybės, teisingumo
principams.
Šis Konstitucinio Teismo nutarimas yra galutinis ir neskundžiamas.
Konstitucinio Teismo teisėjai
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The ruling of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania
of 26 June 2017

ON THE CONSIDERATION OF CRIMINAL CASES UNDER
THE APPEAL PROCEDURE UPON COMING INTO LIGHT
OF ESSENTIALLY DIFFERENT FACTUAL CIRCUMSTANCES
Summary
By this ruling, having considered the case subsequent to a petition of the Court of Appeal of
Lithuania, the Constitutional Court declared Paragraph 4 (wording of 28 June 2007) of Article 320
of the Code of Criminal Procedure (CCP) to be (to have been) constitutional, insofar as a court
considering an appeal of a convicted person under the appeal procedure is prohibited from worsening
the situation of another convicted or acquitted person, or the situation of a person against whom a case
was dismissed, where no appeal is filed by a prosecutor, private accuser, victim, or civil claimant on
this matter. However, Item 4 (wording of 28 June 2007) of Paragraph 1 of Article 326 of the CCP was
declared unconstitutional, insofar as it did not establish the powers of the court of appeal instance to
refer a case back to the court of first instance for reconsideration if, upon the investigation of evidence,
such factual circumstances came into light that were essentially different from those established by the
court of first instance, and this could determine the essential worsening of the situation of the convicted
or acquitted person, or the situation of the person against whom the case had been dismissed.
The Constitutional Court held that the legislature had established such a criminal procedure that
could create a situation where, having investigated new evidence or the evidence already investigated
by the court of first instance upon assessing which the conclusion could be drawn that the factual
circumstances essentially differed from the circumstances established by the court of first instance
and this could result in the essential worsening of the situation of the convicted or acquitted person,
or the situation of the person against whom the case had been dismissed, the court considering the
criminal case under the appeal procedure could not remove the factual mistakes (i.e. the mistakes
of the establishment and assessment of legally significant facts) made by the court of first instance
and, thus, could not adopt a fair decision in the case, as a prosecutor, private accuser, victim, or civil
claimant had no legal possibility to file or supplement the appeal, and the court itself was limited by the
principles of criminal procedural law reflected in Paragraph 4 of Article 320 of the CCP, i.e. the principle
non reformatio in peius (under which, while considering a case subsequent to an appeal of a convicted
or acquitted person, or a person against whom a case was dismissed, it is prohibited to worsen the
situation of the appellant) and the principle tantum devolutum quantum appellatum (under which, while
considering a case under the appeal procedure, only the legitimacy and reasonableness of the appealed
part of the decision of the court of first instance must be verified and assessed).
The Constitutional Court noted that, under the CCP, in such a case, no legal possibility existed for
a prosecutor, private accuser, victim, or civil claimant to apply to the court of cassation instance in order
to worsen the situation of a person against whom no appeal had been filed (or to worsen the situation of
the person against whom the appeal had been filed to the extent greater than had been requested in the
said appeal); at the same time, the court of appeal was not allowed to annul the final decision or ruling
and to renew the criminal case due to the circumstances that had been known or could have been known
to the court of appeal instance that were different than those established by the court of first instance.
Having regard to such possible situations where the court considering a criminal case under the
appeal procedure was limited by the above-mentioned principles of criminal procedural law and could
not, in the specified situation, remove itself the mistakes of the establishment and/or assessment of
legally significant facts made by the court of first instance, the Constitutional Court noted that the
powers of a court to administer justice, which stem from Paragraph 1 of Article 109 of the Constitution,

KONSTITUCINĖ JURISPRUDENCIJA 2017 Nr. 2 (46)

◆ ON THE CONSIDERATION OF CRIMINAL CASES UNDER THE APPEAL PROCEDURE UPON
COMING INTO LIGHT OF ESSENTIALLY DIFFERENT FACTUAL CIRCUMSTANCES

implied that the law must provide for the powers of the court of appeal instance to refer, in such a
situation, the case back to the court of first instance for reconsideration.
Item 4 of Paragraph 1 of Article 326 of the CCP, which established the grounds for the annulment
of a decision and the reference of a case back to the court of first instance for reconsideration, did not
provide for such powers for the court of appeal instance. According to the Constitutional Court, such a
legal regulation of criminal procedure did not provide the preconditions for the court to adopt a fair
decision in a case (to impose a fair punishment on the person having committed a criminal act and
to award just compensation for the damage inflicted by that criminal act) and to properly administer
justice; therefore, such a legal regulation did not ensure the effective protection of every person and
society as a whole from criminal attempts and denied the powers of a court to administer justice, which
stem from Paragraph 1 of Article 109 of the Constitution; such a legal regulation also derogated from
the constitutional concept of a court as an institution administering justice in the name of the Republic
of Lithuania, as well as from the constitutional principles of a state under the rule of law and justice.
The Constitutional Court emphasised that, under the Constitution, a court has the duty not only
to investigate all the circumstances of a case that would allow the court to adopt a fair and reasonable
decision, but also to deliver this decision within the shortest possible time. Thus, having investigated
the evidence leading to the conclusion that the factual circumstances essentially differ from the
circumstances established by a court of first instance, the court considering the criminal case under the
appeal procedure should annul the decision of the court of first instance and refer the case back to it for
reconsideration only in such a case where the situation of the convicted or acquitted person, or the
situation of the person against whom the case was dismissed, could be essentially worsened.
In the ruling, it was also noted that, in order to ensure the right of a person to a trial within
the shortest possible time, as well as the adoption of a fair and reasonable court decision based on
the circumstances of the case, and the rights of defence, and having regard to the chosen model of
consideration of criminal cases in the court of appeal instance, the legislature can also establish other
ways to remove, in the courts of higher instance, any mistakes made due to some reasons by the courts
of lower instance in establishing and assessing legally significant facts; in addition, the legislature can
envisage for the right of a prosecutor, private accuser, victim, or civil claimant to file (or supplement)
an appeal in cases where, upon investigating and assessing the evidence at the court of appeal instance
the conclusion could be reached that the factual circumstances are essentially different from those
established by the court of first instance, and this could result in the worsening of the situation of the
convicted or acquitted person, or the situation of the person against whom the case was dismissed.
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NUTARIMŲ ĮGYVENDINIMĄ
KONSTITUCINIO TEISMO NUTARIMŲ,
KURIAIS PRIPAŽINTA, KAD TEISĖS AKTAS
(JO DALIS) PRIEŠTARAUJA KONSTITUCIJAI,
ĮGYVENDINIMAS
2017 m. balandžio 1 d. – birželio 30 d.
Konstitucinio Teismo sprendimai klausimais, kurie pagal Konstituciją priskiriami jo kompetencijai, yra galutiniai ir neskundžiami. Konstituciniam Teismui pripažinus teisės aktą prieštaraujančiu Konstitucijai (kitam aukštesnės galios teisės aktui),
jis negali būti taikomas nuo tos dienos, kurią oficialiai paskelbiamas Konstitucinio
Teismo sprendimas. Toks teisės aktas yra visam laikui pašalinamas iš Lietuvos teisės
sistemos. Šį teisės aktą priėmusiam teisėkūros subjektui kyla konstitucinė pareiga jį
(jo dalį) panaikinti (pripažinti netekusiu galios) arba atitinkamai pataisyti (pakeisti,
papildyti, nustatyti naują teisinį reguliavimą).
2017 m. balandžio 1 d. – birželio 30 d. Konstitucinis Teismas priėmė tris nutarimus, dviejuose iš jų teisės aktai pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai.
Konstitucinio Teismo 2017 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. KT5-N4/2017 pripažinta, kad Konstitucijos 30 straipsnio 2 daliai, konstituciniams teisingumo, teisinės
valstybės principams prieštarauja (prieštaravo) Fizinių asmenų bankroto įstatymo
29 straipsnio 7 dalis (2015 m. gruodžio 22 d. redakcija, galiojusi iki 2016 m. gruodžio 31 d., ir 2015 m. gruodžio 22 d. redakcija, įsigaliojusi 2017 m. sausio 1 d.) tiek,
kiek pagal ją nurašomi reikalavimai dėl nusikalstamomis veikomis padarytos žalos
atlyginimo. Nutarime konstatuota, kad Fizinių asmenų bankroto įstatymo 29 straipsnio 7 dalyje nustatytu teisiniu reguliavimu, pagal kurį reikalavimai dėl nusikalstamomis veikomis padarytos žalos atlyginimo pasibaigus fizinio asmens bankroto procesui nurašomi, sudarytos prielaidos tokią žalą padariusiam asmeniui išvengti pareigos
visiškai atlyginti padarytą žalą, o ją patyrusiam asmeniui, dėl jam padarytos žalos
tapusiam kreditoriumi fizinio asmens bankroto procese, negauti teisingo patirtos žalos atlyginimo, taigi šiuo teisiniu reguliavimu nepaisyta Konstitucijos 30 straipsnio
2 dalyje įtvirtinto žalos atlyginimo principo, taip pat konstitucinių teisingumo, teisinės valstybės principų.
Nutarime pažymėta, kad pagal Konstituciją įstatymų leidėjas neturi pareigos nustatyti fizinio asmens bankroto instituto kaip vieno iš galimų būdų fizinio asmens
nemokumo problemoms spręsti, o pasirinkęs įtvirtinti šį institutą, įstatymų leidėjas,
siekdamas, be kita ko, užtikrinti nemokaus fizinio asmens ir jo kreditorių interesų
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pusiausvyrą, turi plačią diskreciją reguliuoti fizinio asmens bankroto santykius, tačiau tai darydamas įstatymų leidėjas privalo paisyti Konstitucijos normų ir principų,
inter alia Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto žalos atlyginimo principo, iš
konstitucinių teisingumo, teisinės valstybės principų kylančio reikalavimo, kad asmeniui padaryta materialinė ir moralinė žala turi būti teisingai atlyginta. Vadinasi,
nustatydamas bankrutavusių fizinių asmenų atleidimo nuo skolinių įsipareigojimų
vykdymo sąlygas, įstatymų leidėjas negali nustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal
kurį asmenys, nusikalstama veika padarę materialinę ir (arba) moralinę žalą, galėtų
išvengti pareigos ją atlyginti, o asmuo, kuriam ta žala padaryta, negalėtų gauti teisingo jos atlyginimo.
Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad, atsižvelgiant į tai, jog fizinio asmens bankroto procesu siekiama teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros,
būtų neteisinga nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuriuo nusikalstama veika žalą
padariusio asmens interesai būtų ginami labiau, negu tokią žalą patyrusio asmens
teisės (t. y. jo teisė gauti teisingą patirtos žalos atlyginimą, kuriuo bent iš dalies būtų
atkurta padėtis, buvusi iki nusikalstamos veikos padarymo). Taigi ne tik tyčinę, bet
ir neatsargią nusikalstamą veiką padariusio asmens nemokumas nėra konstituciškai
pateisinamas pagrindas atleisti tokį asmenį nuo pareigos atlyginti jo padarytą žalą.
Kartu pažymėta, kad tokiu teisiniu reguliavimu, kai, pasibaigus fizinio asmens bankroto procesui, likę nepatenkinti reikalavimai atlyginti nusikalstama veika padarytą
žalą nurašomi ir nusikalstama veika padaryta žala nebeturi būti atlyginama, be kita
ko, sudaromos prielaidos žalą padariusiam asmeniui turėti naudos iš savo padarytos
nusikalstamos veikos. Todėl Fizinių asmenų bankroto įstatymo 29 straipsnio 7 dalis
pripažinta nesuderinama ir su iš Konstitucijos kylančia valstybės priederme imtis
veiksmingų nusikalstamumą ribojančių ir mažinančių priemonių.
Nutarime Konstitucinis Teismas taip pat pažymėjo, kad naudodamasis turima
plačia diskrecija įstatymų leidėjas galėjo (gali) nustatyti ir tokį fizinio asmens bankroto instituto modelį, pagal kurį teismui fizinio asmens bankroto procese būtų suteikti
platesni įgaliojimai spręsti inter alia dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo ir
(arba) atleidimo nuo likusių neįvykdytų skolinių įsipareigojimų vykdymo pasibaigus
bankroto procesui, atsižvelgus į konkrečios bylos aplinkybes ir įvertinus kiekvieno
bankrutuoti siekiančio fizinio asmens padėtį.
Šiam Konstitucinio Teismo nutarimui įgyvendinti būtini pozityvūs teisėkūros
veiksmai. Įstatymų leidėjas turėtų pataisyti Konstitucijai prieštaraujančias Fizinių asmenų bankroto įstatymo nuostatas, atsižvelgdamas į Konstitucinio Teismo nutarime
išdėstytus argumentus.
Konstitucinio Teismo 2017 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. KT8-N6/2017 prieštaraujančiu Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisinės valstybės, teisingumo principams pripažintas Baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktas (2007 m. birželio 28 d. redakcija) tiek, kiek jame nenustatyti
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apeliacinės instancijos teismo įgaliojimai, ištyrus įrodymus, kuriuos įvertinus galėtų
būti padarytos išvados, kad faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo nustatytųjų pirmosios instancijos teismo ir tai gali lemti esminį nuteistojo, išteisintojo ar asmens,
kuriam byla nutraukta, padėties pabloginimą, perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Nutarime konstatuota, kad tokiu baudžiamojo proceso
teisiniu reguliavimu nesudarytos prielaidos teismui priimti teisingą sprendimą byloje
(inter alia teisingai nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, priteisti teisingą
nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimą) ir tinkamai įvykdyti teisingumą, neužtikrinama veiksminga kiekvieno asmens ir visos visuomenės apsauga nuo nusikalstamų kėsinimųsi, paneigiami iš Konstitucijos, inter alia jos 109 straipsnio 1 dalies, kylantys teismo įgaliojimai vykdyti teisingumą, nukrypstama nuo konstitucinės
teismo, kaip Lietuvos Respublikos vardu teisingumą vykdančios institucijos, sampratos, konstitucinių teisinės valstybės, teisingumo principų.
Nutarime pažymėta, kad tais atvejais, kai baudžiamąją bylą apeliacine tvarka nagrinėjantis teismas negali pats ištaisyti pirmosios instancijos teismo padarytų teisiškai reikšmingų faktų nustatymo ir (ar) vertinimo klaidų, nes yra ribojamas baudžiamojo proceso teisės principų non reformatio in peius ir tantum devolutum quantum
appellatum (pagal kuriuos apeliacinis teismas, nagrinėdamas bylą pagal nuteistojo,
išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, apeliacinį skundą, negali pabloginti apelianto teisinės padėties ir turi tikrinti bei vertinti tik apskųstosios pirmosios
instancijos teismo sprendimo dalies teisėtumą bei pagrįstumą), įstatyme turi būti
nustatyti apeliacinės instancijos teismo įgaliojimai perduoti bylą iš naujo nagrinėti
pirmosios instancijos teismui.
Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad pagal Konstituciją teismas turi pareigą ne
tik ištirti visas bylos aplinkybes, kurios leistų teismui priimti teisingą ir argumentuotą sprendimą, bet ir priimti šį sprendimą per įmanomai trumpiausią laiką, todėl
baudžiamąją bylą apeliacine tvarka nagrinėjantis teismas, ištyręs įrodymus, kuriuos
įvertinus galėtų būti padarytos išvados, kad faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo
nustatytųjų pirmosios instancijos teismo, turėtų panaikinti pirmosios instancijos teismo nuosprendį ir perduoti bylą jam iš naujo nagrinėti tik tuo atveju, kai nuteistojo,
išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėtis galėtų būti pabloginta iš esmės.
Nutarime Konstitucinis Teismas pažymėjo ir tai, kad įstatymų leidėjas, turėdamas plačią diskreciją reguliuoti baudžiamojo proceso santykius, gali nustatyti įvairius baudžiamųjų bylų nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme modelius, tačiau
negali nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuriuo būtų neleidžiama aukštesnės instancijos teismui, atsižvelgus į visas bylos aplinkybes ir vadovaujantis teise bei laikantis iš Konstitucijos kylančių teisingumo, protingumo imperatyvų, priimti teisingą sprendimą byloje ir veiksmingai užtikrinti asmens konstitucinę teisę į tinkamą ir
teisingą baudžiamąjį procesą. Todėl įstatymų leidėjas, siekdamas užtikrinti asmens
teisę į teismą per įmanomai trumpiausią laiką, teisingo, bylos aplinkybėmis pagrįsto ir argumentuoto teismo sprendimo priėmimą, gynybos teises ir atsižvelgdamas
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į pasirinktą baudžiamųjų bylų nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme modelį,
gali nustatyti ir kitokius būdus aukštesnės instancijos teismuose ištaisyti bet kurias
žemesnės instancijos teismo padarytas teisiškai reikšmingų faktų nustatymo ir vertinimo klaidas, be kita ko, numatyti teisę prokurorui, privačiam kaltintojui, nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui paduoti apeliacinį skundą (ar papildyti paduotąjį) tais
atvejais, kai, ištyrus ir įvertinus įrodymus apeliacinės instancijos teisme, galėtų būti
padarytos išvados, kad faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo nustatytųjų pirmosios instancijos teismo ir tai gali lemti nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla
nutraukta, padėties pabloginimą.
Šiam Konstitucinio Teismo nutarimui įgyvendinti būtini pozityvūs teisėkūros
veiksmai. Įstatymų leidėjas turėtų pataisyti Konstitucijai prieštaraujančias Baudžiamojo proceso kodekso nuostatas, atsižvelgdamas į Konstitucinio Teismo nutarime
išdėstytus argumentus.
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