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kreipimusis

DĖL JŪSŲ KREIPIMŲSI

Su Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje  gautomis  Jūsų 2021 m. vasario 1 d.
kreipimosi „Dėl generalinės prokurorės Nidos Grunskienės patraukimo baudžiamojon atsakomybėn
dėl piktnaudžiavimo tarnyba, tarnybos pareigų neatlikimo“ ir 2021 m. vasario 22 d. kreipimosi „Dėl
generalinės  prokurorės  Nidos  Grunskienės,  GP  baudžiamojo  persekiojimo  departamento  vyr.
prokuroro  pavaduotojos  Laimos  Milevičienės  patraukimo  baudžiamojon  atsakomybėn  dėl
piktnaudžiavimo tarnyba, tarnybos pareigų neatlikimo“, adresuotų Lietuvos Respublikos generalinei
prokuratūrai, kopijomis, yra susipažinta.

Jūs kreipiatės dėl Lietuvos Respublikos generalinės prokurorės atsisakymo nagrinėti Jūsų
skundą,  reikalaujate  Respublikos  Prezidento  „inicijuoti  tyrimą dėl  generalinės  prokurorės  Nidos
Grunskienės padarytos nusikalstamos veikos“. 

Atsižvelgiant  į  tai,  kad  Jūsų  kreipimosi  esminiai  argumentai  yra  susiję  su  teismų
nuosprendžių  Jūsų  atžvilgiu  priėmimu,  dar  kartą  norime  pastebėti,  kad  Lietuvos  Respublikos
Konstitucijoje  nustatyta,  kad  teisingumą  Lietuvos  Respublikoje  vykdo  tik  teismai.  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 1 ir 2 dalys, 114 straipsnio 1 dalis).

 Lietuvos  Respublikos  teismų įstatymo 1 straipsnio  3  dalyje  yra  nustatyta,  kad  bylose
teismų priimtus sprendimus gali peržiūrėti tik teismas ir tik įstatymų nustatyta tvarka.

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
(Teismų įstatymo 9 straipsnio 1 dalis).

Atsakydami į  Jūsų kreipimąsi,  taip  pat pažymime,  kad,  nesutikdamas su Jums pateiktu
Lietuvos Respublikos generalinės prokurorės N. Grunskienės 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.
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Šis  Lietuvos  Respublikos  Prezidento  kanceliarijos  Asmenų  aptarnavimo  skyriaus
atsakymas  gali  būti  skundžiamas  Lietuvos  Respublikos  Prezidento  kanceliarijos  kancleriui  (S.
Daukanto a. 3, 01122 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai  (Vilniaus g. 27, 01402
Vilnius)  Lietuvos  Respublikos  ikiteisminio  administracinių  ginčų  nagrinėjimo  tvarkos  įstatymo
nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius)
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Skyriaus vedėja Asta Bogušienė

D. Gavrilova, tel. 8 706  64 057, el. p. diana.gavrilova@prezidentas.lt
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