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Kopija 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai 

 

DĖL INFORMACIJOS SUTEIKIMO 

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje išnagrinėtas iš Lietuvos Respublikos 

Prezidento kanceliarijos gautas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos persiųstas 

pareiškėjų Giedriaus Jankausko ir Mariaus Žvinklio prašymas, kuriame keliamas klausimas dėl 

galimybės kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą išaiškinimo, ar Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai 

(toliau – prašymas). Atsižvelgiant į tai, kad į Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

kompetenciją neįeina faktinės situacijos vertinimas, įstatymų ir kitų teisės aktų bei jų taikymo 

oficialus aiškinimas, toliau šiame rašte bus pateikiama teisinė informacija, kuri negali būti 

traktuojama kaip oficialus teisės aiškinimas ir kuri nėra privaloma teismams, valstybės ir 

savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, įmonėms, kitoms organizacijoms ir asmenims. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 105 straipsnio nuostatomis, 

Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar Konstitucijai neprieštarauja įstatymai ir kiti 

Lietuvos Respublikos Seimo priimti aktai (1 dalis), taip pat ar Konstitucijai ir įstatymams 

neprieštarauja Lietuvos Respublikos Prezidento aktai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės aktai 

(2 dalis). Taigi, prašymas ištirti ministro įsakymo atitiktį Konstitucijai nėra žinybingas 

Konstituciniam Teismui. 

Vis dėlto, Konstitucinis Teismas yra ne kartą konstatavęs, kad Konstitucijoje įtvirtintas 

teisinės valstybės principas suponuoja teisės aktų hierarchiją, kurioje Konstitucija užima išskirtinę 

vietą; teisinėje valstybėje draudžiama žemesnės galios teisės aktais nustatyti tokį teisinį 

reguliavimą, kuris konkuruotų su nustatytuoju aukštesnės galios teisės aktuose, pačioje 

Konstitucijoje. Taigi pagal Konstituciją negalimos tokios teisinės situacijos, kai nebūtų įmanoma 

teisme patikrinti, ar Konstitucijai ir įstatymams neprieštarauja tie teisės aktai (jų dalys), kurių 

atitikties Konstitucijai kontrolė Konstitucijoje nėra priskirta Konstitucinio Teismo jurisdikcijai, 

ministrų išleisti teisės aktai, kiti žemesnės galios poįstatyminiai teisės aktai, taip pat vietos 
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savivaldybių institucijų išleisti teisės aktai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, žemesnės nei įstatymai, 

kiti Seimo priimti aktai, Respublikos Prezidento aktai ir Vyriausybės aktai galios teisės aktų 

atitikties aukštesnės galios teisės aktams tyrimą numato Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymas. 

Administracinių bylų teisenos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte ir 21 straipsnio 

1 dalies 2 punkte nagrinėti bylas dėl norminių administracinių aktų, kuriuos priėmė teritoriniai ar 

savivaldybių administravimo subjektai, teisėtumo pavesta apygardų administraciniams teismams, 

dėl norminių administracinių aktų, kuriuos priėmė centriniai valstybinio administravimo subjektai 

– Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. 

Pažymėtina ir tai, kad Administracinių bylų teisenos įstatyme teisė kreiptis dėl norminio 

teisės akto teisėtumo suteikta ne visiems asmenims, o tik tam tikriems šiame įstatyme nurodytiems 

subjektų. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 112 straipsnio 1 dalimi, kreiptis į 

administracinį teismą prašydami ištirti, ar norminis administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka 

įstatymą ar Vyriausybės norminį teisės aktą, turi teisę Seimo nariai, Seimo kontrolieriai, vaiko teisių 

apsaugos kontrolierius, lygių galimybių kontrolierius, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 

pareigūnai, bendrosios kompetencijos ir specializuoti teismai, prokurorai ir profesinės savivaldos 

asociacijos, įsteigtos pagal įstatymą vykdyti viešąsias funkcijas.  

Taigi, dėl prašyme nurodyto vidaus reikalų ministro priimto norminio pobūdžio įsakymo 

atitikties Konstitucijai į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą gali kreiptis prieš tai šiame rašte 

išvardinti, Administracinių bylų teisenos įstatymo 112 straipsnio 1 dalyje nurodyti subjektai. 

 

 

Teisingumo ministras                 Elvinas Jankevičius 
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