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DĖL JŪSŲ KREIPIMŲSI

Su  Jūsų  2020  liepos  22  d.,  rugpjūčio  11,  14,  18  d.  kreipimaisis,  gautais  Lietuvos
Respublikos Prezidento kanceliarijoje, ir 2020 m. rugpjūčio 20 d. kreipimosi, adresuoto Lietuvos
Aukščiausiajam Teismui, kopija yra susipažinta. 

Atsiliepdami į Jūsų keliamus klausimus dėl bylų nagrinėjimo, teisėjų darbo kontroliavimo
bei jų nušalinimo, norime pažymėti, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 2 dalimi
nustatyta, kad teisėjas ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi. 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 (Konstitucijos 109 straipsnio 2 dalis, 114 straipsnio 1 dalis). Niekas neturi
teisės  reikalauti,  kad  teisėjas  atsiskaitytų  dėl  konkrečioje  byloje  priimto  sprendimo  (Lietuvos
Respublikos teismų įstatymo 3 straipsnio 4 dalis). Bylose teismų priimtus sprendimus gali peržiūrėti
tik teismas ir tik įstatymų nustatyta tvarka (Teismų įstatymo 1 straipsnio 3 dalis). 

Remiantis  šiomis  konstitucinėmis  ir  įstatyminėmis  nuostatomis,  nei  Respublikos
Prezidentas, nei kita valdžios institucija 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. 

Procesinių  veiksmų  atlikimą  reglamentuoja  ir  proceso  dalyvių  konstitucinių  teisių
įgyvendinimą užtikrina proceso įstatymai, kuriais remdamiesi proceso dalyviai gali reikšti prašymus
(tame  tarpe  ir  dėl  teisėjų  nušalinimo,  procesinių  terminų  atstatymo  ir  pan.),  teikti  įrodymus,
įstatymo  nustatyta  tvarka  skųsti,  jų  manymu,  nepagrįstus  teisėjų  ir  kitų  pareigūnų  veiksmus  ir
sprendimus.
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Atsižvelgdami  į  Jūsų reikalavimus  nušalinti  teisėjus  iš  pareigų,   norime pastebėti,  kad
teisėją  atleisti  ar  pašalinti  iš  pareigų  galima  tik  Konstitucijos  ir  Teismų  įstatyme  numatytais
pagrindais  ir  tvarka.  Konstitucijos  115  straipsnyje  yra  nustatyti  atvejai,  kada  teisėjai  įstatymo
nustatyta  tvarka  yra  atleidžiami  iš  pareigų:  1)  savo  noru;  2)  pasibaigus  įgaliojimų  laikui  arba
sulaukę įstatyme nustatyto pensinio amžiaus; 3) dėl sveikatos būklės; 4) išrinkus į kitas pareigas
arba jų sutikimu perkėlus į kitą darbą; 5) kai savo poelgiu pažemino teisėjo vardą; 6) kai įsiteisėja
juos apkaltinę teismų nuosprendžiai.

Kartu norime pastebėti, kad, kaip nustatyta Teismų įstatymo 83 straipsnio 2 dalimi, teisėjas
gali atsakyti drausmine tvarka už teisėjo vardą žeminantį  poelgį; už kitų Teisėjų etikos kodekso
reikalavimų pažeidimą; už įstatymuose numatytų teisėjų darbinės ar politinės veiklos apribojimų
nesilaikymą. Pagal Teismų įstatymo 84 straipsnio 4 dalį siūlyti iškelti teisėjui drausmės bylą turi
teisę Teisėjų taryba, Teisėjų etikos ir drausmės komisija, taip pat teismo, kuriame dirba teisėjas,
arba bet kurio aukštesnės pakopos teismo pirmininkas  ar kitas asmuo, kuriam tapo žinoma apie
Teismų įstatymo 83 straipsnio 2 dalyje numatytą nusižengimą. 

Turintis teisę siūlyti iškelti drausmės bylą subjektas motyvuotą teikimą dėl drausmės bylos
iškėlimo pateikia  Teisėjų etikos ir drausmės komisijai.  Asmenų prašymai iškelti  drausmės bylą,
kuriuose  nurodytas  teisėjas,  padaręs  konkretų  nusižengimą  ir  šį  nusižengimą  pagrindžiantys
argumentai, laikomi teikimais dėl drausmės bylos iškėlimo. 

Teisėjų  etikos  ir  drausmės  komisijai  iškėlus  drausmės  bylą  teisėjui,  ji  perduodama
nagrinėti Teisėjų garbės teismui, kuris išnagrinėjęs drausmės bylą ir nustatęs pagrindą drausminei
atsakomybei kilti, gali ne tik paskirti drausminę nuobaudą, bet ir siūlyti Respublikos Prezidentui ar
Seimui atleisti teisėją iš pareigų arba pasiūlyti Respublikos Prezidentui kreiptis į Seimą dėl apkaltos
teisėjui. 

Kartu  pažymėtina,  kad  už  teisėjo  vardo pažeminimą  teisėjas  gali  būti  atleidžiamas  tik
išimtiniais atvejais, esant akivaizdiems, nedviprasmiškiems ir objektyviems įrodymams apie teisėjo
padarytus Teisėjų etikos kodekso pažeidimus bei tik tuomet, jei gautas Teisėjų tarybos patarimas
atleisti atitinkamą teisėją.

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pagal Teismų įstatymo 91 straipsnio 1 dalį Aukščiausiojo
Teismo  teisėją,  Apeliacinio  teismo  teisėją  už  šiurkštų  Lietuvos  Respublikos  Konstitucijos
pažeidimą arba priesaikos sulaužymą, taip pat jei paaiškėja, kad teisėjas padarė nusikalstamą veiką,
Seimas gali pašalinti iš pareigų apkaltos proceso tvarka.

Pagal Teismų įstatymo 47 straipsnio 4 dalį pradėti ikiteisminį tyrimą dėl teisėjo padarytos
nusikalstamos veikos gali tik generalinis prokuroras. Kaip nustatyta teismų įstatymo, teisėjas gali
atsakyti baudžiamąja tvarka, gali būti suimtas arba gali būti kitaip suvaržyta jo laisvė tik Seimo, o
tarp Seimo sesijų – Respublikos Prezidento sutikimu.  Kreiptis  į  Seimą, o tarp Seimo sesijų  – į
Respublikos  Prezidentą  dėl  sutikimo  patraukti  baudžiamojon  atsakomybėn  teisėją  yra  išimtinė
Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro kompetencija.

Skyriaus vedėja Asta Bogušienė
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