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DĖL JŪSŲ KREIPIMOSI 

Gerbiamasis Giedriau Jankauskai,

Su Jūsų 2018-04-03 pranešimu, gautu Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje, yra
susipažinta.

Jūs kreipiatės dėl su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu susijusių klausimų.
Atsiliepdami į Jūsų nurodytas aplinkybes ir išsakytą skundą, norime atkreipti Jūsų dėmesį,

kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad
būtų apginta pažeista  ar  ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas.  Bylas dėl  viešojo
administravimo  subjektų  priimtų  teisės  aktų  ar  veiksmų  (neveikimo),  taip  pat  viešojo
administravimo  subjekto  vilkinimo  atlikti  jų  kompetencijai  priskirtus  veiksmus  sprendžia
administraciniai teismai.

Kaip nustatyta  Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 straipsnio
1  dalyje,  prieš  kreipiantis  į  administracinį  teismą,  viešojo  administravimo  subjektų  priimti
individualūs  teisės  aktai  arba  veiksmai  (neveikimas)  ar  vilkinimas  atlikti  veiksmus  gali  būti,  o
įstatymų nustatytais  atvejais  – turi  būti  ginčijami  kreipiantis  į  išankstinio ginčų nagrinėjimo ne
teismo tvarka instituciją.

Administracinių  bylų  teisenos  įstatymo  27  straipsnio  1  dalimi  nustatyta,  kad,  jeigu
įstatymai  nenustato  kitaip,  administracinius  ginčus  ne  teismo  tvarka  nagrinėja  Lietuvos
administracinių ginčų komisija ir jos teritoriniai padaliniai. 
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Taigi, viešojo administravimo subjektų priimtus teisės aktus ar veiksmus (neveikimą), taip
pat  viešojo  administravimo  subjekto  vilkinimą  atlikti  jų  kompetencijai  priskirtus  veiksmus  Jūs
galite skųsti įstatymų nustatyta tvarka.

Atsižvelgdami  į  Jūsų  keliamus  klausimus  dėl  ikiteisminio  tyrimo,  atliekamo  Vilniaus
apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštame skyriuje, Jūsų kreipimąsi pagal
kompetenciją perdavėme Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai. 

Kartu turime pastebėti, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatyta, jog ikiteisminį
tyrimą  organizuoja  ir  jam  vadovauja  prokuroras;  prokuroras,  vykdydamas  savo  funkcijas,  yra
nepriklausomas ir klauso tik įstatymo. Atlikdamas savo funkcijas, prokuroras yra nepriklausomas
nuo  kitų  valstybės  valdžios  institucijų,  pareigūnų,  politinių  partijų,  politinių  ir  visuomeninių
organizacijų  ir  kitų  asmenų  ir  klauso  tik  Lietuvos  Respublikos  Konstitucijos  ir  įstatymų.
Prokurorams negali būti daromas joks politinis, ekonominis, psichologinis, socialinis spaudimas ar
kitoks  neteisėtas  poveikis,  kurie  galėtų  turėti  įtakos  jų  priimamiems  sprendimams,  asmenims
draudžiama duoti prokuratūrai įstatymuose nenustatytų pavedimų ar įpareigojimų arba kitaip kištis į
prokurorų veiklą.

Respublikos  Prezidento  institucijai  nėra  suteikta  teisė  duoti  privalomus  nurodymus
prokurorams ar kontroliuoti jų veiklą organizuojant ir vadovaujant ikiteisminiams tyrimams, vertinti
šių pareigūnų priimtų procesinių sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą.

Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 3 straipsnio 4 dalis  nustato,  kad prokuroro
veiksmai ir sprendimai įstatymų nustatyta tvarka gali būti skundžiami aukštesniajam prokurorui ir
teismui. 

Ikiteisminio  tyrimo  pareigūno  ir  prokuroro  proceso  veiksmų  ir  nutarimų  apskundimo
tvarką nustato Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas.

Remiantis pasakytu, asmuo, nesutikdamas su ikiteisminio tyrimo pareigūno ir prokuroro
veiksmais ir sprendimais, turi teisę juos apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka.

Dėkojame už Jūsų pateiktą informaciją.

Pagarbiai,

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