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Parastās valstu tiesas
Lietuva
Šajā sadaļā ir sniegta informācija par vispārējās piekritības tiesu organizāciju Lietuvā.
Vispārējās piekritības tiesas – ievads
Lietuvā ir 56 vispārējās piekritības tiesa:
Lietuvas Augstākā tiesa (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas);
Lietuvas Apelācijas tiesa (Lietuvos apeliacinis teismas);
5 reģionālās tiesas (apygardos teismai);
49 apgabaltiesas (apylinkės teismai).
Lietuvas Augstākā tiesa
Lietuvas Augstākā tiesa ir vienīgā kasācijas (pēdējās instances) tiesa, kas pārskata spēkā esošus vispārējās piekritības tiesu spriedumus, lēmumus,
nolēmumus un pavēles.
Tiesa ir izstrādājusi vienotu tiesas praksi likumu un citu tiesību aktu interpretēšanai un piemērošanai.
Plašāka informācija ir pieejama Augstākās tiesas tīmekļa vietnē.
Lietuvas Apelācijas tiesa
Apelācijas tiesā var pārsūdzēt reģionālo tiesu (kā pirmās instances tiesu) spriedumus. Tiesa arī izskata prasības par ārvalstu vai starptautisku tiesu lēmumu
un ārvalstu vai starptautisku šķīrējtiesu lēmumu atzīšanu un izpildi Lietuvas Republikā, kā arī veic citus pienākumus, kuri ietilpst tās jurisdikcijā saskaņā ar
likumu.
Apelācijas tiesas priekšsēdētājs likumā noteiktajā kārtībā organizē un pārrauga apgabaltiesu un to tiesnešu administratīvo darbu.
Plašāka informācija ir pieejama Apelācijas tiesas tīmekļa vietnē.
Reģionālās tiesas
Reģionālā tiesa ir pirmās instances tiesa krimināllietām un civillietām, kas ietilpst tās jurisdikcijā saskaņā ar likumu. Tiesa arī izskata apelācijas sūdzības, kas
iesniegtas pret apgabaltiesas spriedumiem, lēmumiem, nolēmumiem un pavēlēm.
Reģionālās tiesas priekšsēdētājs likumā noteiktajā kārtībā organizē un pārrauga apgabaltiesu un to tiesnešu administratīvo darbu tiesas jurisdikcijā.
Apgabaltiesas
Apgabaltiesa ir pirmās instances tiesa šādām lietām:
krimināllietām;
civillietām;
lietām, kas saistītas ar administratīviem pārkāpumiem (kuri ietilpst tās jurisdikcijā saskaņā ar likumu);
lietām, kas ietilpst zemesgrāmatu tiesnešu jurisdikcijā;
lietām, kas saistītas ar nolēmumu un spriedumu izpildi.
Apgabaltiesas tiesnesis veic arī pirmstiesas tiesneša un izpildes uzraudzības tieneša funkcijas, kā arī pilda citus pienākumus, kas apgabaltiesai jāveic
saskaņā ar likumu.
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Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas
kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis
dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem,
ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

