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DĖL PAREIŠKIMŲ

Atsakydami į Lietuvos Respublikos generalinėje prokuratūroje (toliau - Generalinė
prokuratūra) 2021-04-06 gautą Jūsų 2021-03-24 pareiškimą (reg. Nr. AP-8718), kuri persiuntė
Vilniaus miesto apylinkės teismas, o taip pat vėliau gautus Jūsų 2021-04-06 (reg. Nr. AP-8758),
2021-04-12 (reg. AP-9379), 2021-04-15 (reg. Nr. AP-9793), 2021-04-22 (reg. AP-10394), 2021-0429 (reg. AP-11044) ir 2021-05-03 (reg. AP-11337) pareiškimus, pranešame, kad, jie nagrinėjami
kartu, atsižvelgiant į tai, kad juose nurodomos iš esmės panašios aplinkybės apie neva galimą
prokurorų ir teisėjų piknaudžiavimą tarnyba, tarnybinių pareigų neatlikimą ir dokumentų
klastojimą, priimant sprendimus procesuose, kuriuose Jūs dalyvaujate, ar dėl Jūsų pareiškimų.
Susipažinus su Jūsų pareiškimuose (reg. Nr. AP-8718, reg. Nr. AP-8758, reg. Nr. AP-9379,
Nr. AP-9793, reg. Nr. AP-10394, reg. Nr. AP-11044, reg. Nr. AP-11337) nurodytomis aplinkybėmis,
nustatyta, kad Jus nesutinkate su prokurorų ir teisėjų priimtų sprendimų motyvais bei išvadomis,
todėl juos vertinate kaip nusikalstamos veikos faktą.
Susipažinus su Generalinėje prokuratūroje esančiomis Jūsų prašymų ir skundų nagrinėjimo
medžiagomis, patikrinus duomenis informacinėje prokuratūros sistemoje ir dokumentų valdymo
sistemoje bei Lietuvos teismų informacinėje sistemoje esančiais duomenimis apie Jūsų skundų,
reikalavimų ir prašymų nagrinėjimą bei priimtus sprendimus, nustatyta, kad Jūs paskutinius keletą
metų sistemingai kreipiatės į prokuratūra ir teismus prašydamas pradėti ikiteisminius tyrimus
pareigūnams, prokurorams, teisėjams, priėmusiems Jus netenkinančius sprendimus, iš esmės
nurodydamas tas pačias aplinkybes. Visi Jūsų skundai, reikalavimai ir prašymai buvo išnagrinėti
įstatymų nustatyta tvarka, pateikiant atsakymus bei išaiškinant jų apskundimo tvarką. Nustatyta, kad
ne kartą kreipėtės į Generalinę prokuratūrą dėl Jūsų skunduose, reikalavimuose ir prašymuose
minėtų baudžiamųjų bylų,atnaujinimo, nurodydamas iš esmės tapačias aplinkybes, dėl ko buvo
priimti generalinio prokuroro nutarimai, kuriuos skundėte Vilniaus apygardos teismui, Lietuvos
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apeliaciniam teismui, tačiau jie buvo atmesti kaip nepagrįsti. Generalinio prokuroro, generalinio
prokuroro pavaduotojo, Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo ir Organizuotų
nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamentų vyriausiųjų prokurorų pasirašytuose raštuose Jums
ne kartą buvo išaiškinta, kad pakartotinai vertinti įstatymų nustatyta tvarka priimtų ir galiojančių
sprendimų pagrįstumą ir teisėtumą nėra pagrindo. Daugeliu atveju prokuratūros atsakymų
apskundimo tvarka Jus nesinaudojote, t. y. neteikėte skundų Vilniaus apygardos administraciniam
teismui, o teikėte naujus skundus, reikalavimus ar prašymus, kuriuos papildydavote tik juos
išnagrinėjusių pareigūnų pavardėmis.
Pakartotinai atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad procesinėmis teisėmis asmenys turi
naudotis pagal teisės normose įtvirtintas taisykles ir procedūras, o prokuratūra neturi nei faktinio,
nei teisinio pagrindo revizuoti teisėjų priimtų proceso sprendimų. Prokurorų ir teisėjų priimtų
sprendimų teisėtumas ir pagrįstumas turi būti tikrinamas jų priimtus sprendimus skundžiant teisės
aktų nustatyta tvarka. Persekioti asmenis už jų veiklą vykdant darbines funkcijas pagal jiems
įstatymais suteiktą kompetenciją, neatitinka baudžiamojo proceso įstatymo paskirties ir tikslų. Vien
tai, jog Jūsų netenkina prokurorų ir teisėjų priimti sprendimai ar pateikti atsakymai, savaime negali
būti pagrindas patraukti sprendimus priėmusius asmenis baudžiamojon atsakomybėn ir tai nėra
pagrindas tokį pareiškimą laikyti pranešimu apie nusikalstamą veiką.
Paaiškiname, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2020-04-17
įsakymu Nr. 1-103 patvirtinto Asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkos
aprašo 53 punktu, nesutikdami su šiuo atsakymu, Jūs turite teisę jį apskųsti Vilniaus apygardos
administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo atsakymo gavimo dienos Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Paskesni prokuratūroje tuo pačiu klausimu
gauti skundai paliekami nenagrinėti.
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