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Ragauskas: jeigu teismo sprendimas vykdomas, ką reiškia jo nevykdyti?
Ginčas, ar teismo sprendimas, kad Neringa Venckienė mergaitę turi perduoti Laimutei Stankūnaitei, yra
vykdomas ar ne, tęsiasi toliau
Petras Ragauskas (Roberto Dačkaus nuotr., fotodiena.lt) Prezidentė Dalia Grybauskaitė šią savaitę pareiškė, kad N. Venckienė teismo sprendimą vykdo. Tą patį
savaitgalį padarė ir Seimo pirmininkė Irena Degutienė. Tiesa, ši pridūrė, kad sprendimas vykdomas „švelniai“.Teisingumo ministras savo ruožtu pasakė, kad teismo
sprendimas dėl Drąsiaus Kedžio dukros nėra įvykdytas.LRT laidoje „Savaitė“ konstitucinės teisės specialistas, teisės mokslų daktaras Petras Ragauskas perspėjo, kad
tokie pareiškimai veda į teisinį nihilizmą ir piliečiai gali pasekti šiuo pavyzdžiu bei atsisakyti vykdyti teismo sprendimus.„Iš tikrųjų, kai žmonės mato (o pagrindas
dabar yra, nes atvejai iš tikrųjų labai ryškūs ir labai plačiai nušviesti žiniasklaidoje), kad kažkas nevykdo teismo sprendimo ir jis dėl to nesulaukia jokių pasekmių,
pradeda svarstyti maždaug taip: kodėl aš negalėčiau šitaip elgtis? Kodėl man reikia daryti tai, ką teismas nurodė, nors man tai labai nepatinka, skaudu, tai brangiai
kainuoja ir taip toliau? Iš tikrųjų manau, kad tokių minčių gali kilti daugeliui. Ir gali būti, kad mes pamatysime ir jų realizavimą. Valstybė turėtų dėti visas pastangas,
kad išspręstų šitą problemą. Valstybė be teisės – neįsivaizduojamas dalykas. O teisės esminis požymis yra tas, kad jos įgyvendinimą valstybė garantuoja savo
prievarta. Tai jeigu valstybė ne tiek nepajėgi to padaryti, bet, atrodo, net nededa pastangų, kad tai padarytų, klausimas – kiek tai valstybė?“ – LTV laidoje „Savaitė“
sakė P. Ragauskas.Vytautas Landsbergis atkreipia dėmesį į tai, kad 17 tūkst. teismų sprendimų Lietuvoje neįvykdyti.Vertindamas pasisakymus apie teismo
sprendimo vykdymą, P. Ragauskas teigė, kad čia yra „tyčiojimasis iš sąvokų“.„Jeigu jūs kalbate apie prezidentės pareiškimą, tai čia net ne diskutavimo klausimas, o
pasityčiojimo iš sąvokų klausimas. Jeigu kam nors atrodo, kad sprendimas yra vykdomas, tai aš nesuprantu tada, ką reiškia jo nevykdyti. Bet klausimas yra kitas: ar
reikia veidmainiauti ir sakyti viena, kai iš tikrųjų galvoje turi ką kitą. O galvoje, matyt, yra tai, kad palaikomas žmogus, kuris šitaip elgiasi“, – LTV laidoje „Savaitė“
sakė P. Ragauskas.
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