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DĖL KREIPIMOSI

Su  Jūsų  2020  m.  birželio  12  d.  kreipimusi,  gautu  Lietuvos  Respublikos  Prezidento
kanceliarijoje, yra susipažinta.

Atsižvelgdami  į  Jūsų  kreipimesi  keliamus  klausimus,  norime  pastebėti,  kad  Lietuvos
Respublikos  Konstitucijos  (toliau  –  Konstitucija)  109  straipsnio  1  ir  2  dalyse  nustatyta,  kad
teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Teisėjas ir teismai, vykdydami teisingumą, yra
nepriklausomi. Konstitucijos 114 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybinės valdžios ir valdymo
institucijų, Seimo narių ir kitų pareigūnų, politinių partijų, politinių ir visuomeninių organizacijų ar
piliečių kišimasis į teisėjo ar teismo veiklą draudžiamas ir užtraukia įstatymo numatytą atsakomybę.

Remiantis  šiomis  konstitucinėmis  nuostatomis,  jokia  institucija  (įskaitant  Respublikos
Prezidento  instituciją)  negali  kištis  į  teismų  ir  teisėjų  veiklą,  kvestionuojant  teismų  priimtus
sprendimus,  negali  vertinti  teismo  konkrečioje  nagrinėjamoje  ar  išnagrinėtoje  byloje  priimtų
sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo, negali peržiūrėti ir pakeisti teismo priimtų sprendimų, negali
duoti  jiems  konkrečių  nurodymų atskiroje  byloje  ar  reikalauti  teisėjų  atsiskaityti  už nagrinėjant
konkrečias bylas priimtus procesinius sprendimus.

Procesinių  veiksmų  atlikimą  reglamentuoja  ir  proceso  dalyvių  konstitucinių  teisių
įgyvendinimą  užtikrina  proceso  įstatymai,  kuriais  remdamiesi  proceso  dalyviai,  gali  reikšti
prašymus,  teikti  įrodymus,  įstatymo  nustatyta  tvarka  skųsti,  jų  manymu,  nepagrįstus  teismų
sprendimus.

Konstitucijoje  yra  įtvirtinta  ir  Lietuvoje  veikianti  trijų  pakopų  teismų  sistema,  kurios
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  byloje  būtų  įvykdytas
neteisingumas. 
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Taigi, teismų sprendimus proceso įstatymuose nustatyta tvarka gali peržiūrėti ir pakeisti ar
panaikinti tik aukštesnės pakopos teismas.   

Įsiteisėję Lietuvos Respublikos teismų sprendimai yra privalomi visoms valstybės valdžios
institucijoms,  pareigūnams  ir  tarnautojams,  įmonėms,  įstaigoms,  organizacijoms,  kitiems
juridiniams bei fiziniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje
(Lietuvos Respublikos teismų įstatymo (toliau – Teismų įstatymas) 9 straipsnio 1 dalis).

Atsižvelgdami į Jūsų prašymą patraukti teisėjus baudžiamojon atsakomybėn, pakartotinai
norime pažymėti,  kad pagal  Teismų įstatymo 47 straipsnio 4 dalį  pradėti  ikiteisminį  tyrimą dėl
teisėjo padarytos nusikalstamos veikos gali tik generalinis prokuroras.

Skyriaus vedėja Asta Bogušienė
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