LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
TEISĖS GRUPĖ
IŠVADA
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO ,,DĖL LIETUVOS
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1443 „DĖL
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1443
„DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS KLIMATO
KAITOS VALDYMO FINANSINIŲ INSTRUMENTŲ ĮSTATYMĄ“ PAKEITIMO“ PROJEKTO
(TOLIAU – NUTARIMO PROJEKTAS)
(TAP NR. 22-44(2)) (TAIS NR. 21-33875(3))
Nr. NV-292
Vilnius
Įvertinus Nutarimo projekto atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimams ir teisės technikos reikalavimams, pastebėtina, kad Nutarimo projekto 3 punkte
dėstomame keičiamo Vyriausybės nutarimo 1.3 papunktyje vietoje Klimato kaitos valdymo įstatymo 9
straipsnio 5 dalyje nurodyto Nacionalinės klimato kaitos valdymo darbotvarkės plano teikiama nuoroda į
kitą dokumentą – Nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą.
Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298, 9 punkte nustatyta, kad teisės normos turi derėti
tarpusavyje, žemesnės galios teisės aktai neturi prieštarauti aukštesnės galios teisės aktams. Įstatymų
įgyvendinamieji teisės aktai negali pakeisti paties įstatymo ir sukurti naujų bendro pobūdžio taisyklių,
kurios savo galia konkuruotų su įstatymo normomis, taip pat negali praplėsti ar susiaurinti įstatymuose
numatyto teisinio reguliavimo. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą
yra pažymėjęs, kad poįstatyminiu teisės aktu yra realizuojamos įstatymo normos, tačiau toks teisės aktas
negali pakeisti paties įstatymo ir sukurti naujų bendro pobūdžio teisės normų, kurios konkuruotų su
įstatymo normomis. Kitaip būtų pažeista Konstitucijoje įtvirtinta įstatymų viršenybė poįstatyminių aktų
atžvilgiu. Vyriausybės nutarimas yra poįstatyminis teisės aktas. Jame negali būti teisės normų,
konkuruojančių su įstatymo normomis (2002 m. rugpjūčio 21 d. nutarimas). Todėl esant objektyviam
poreikiui Nutarimo projekto 3 punkte dėstomame keičiamo Vyriausybės nutarimo 1.3 papunktyje
nenurodyti įgyvendinamoje įstatymo nuostatoje (Klimato kaitos valdymo įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje)
minimo Nacionalinės klimato kaitos valdymo darbotvarkės plano (jei jis nebuvo nepatvirtintas, neteko
galios ar dėl kitų objektyvių priežasčių), siekiant nuoseklumo, siūlytina atsisakyti nuorodų į visus šioje
įstatymo nuostatoje nurodytus dokumentus, kuriais vadovaujantis turėtų būti vykdoma keičiamame
papunktyje nurodyta funkcija.
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