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DĖL JŪSŲ KASACINIO SKUNDO
Lietuvos Aukščiausiajame Teisme pakartotinai gautas Jūsų kasacinis skundas dėl Vilniaus
miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 3 d. nuosprendžio ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų
bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. balandžio 7 d. nutarties ir atskiras raštas dėl Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos, priėmusios
2020 m. liepos 16 d. nutartį atsisakyti priimti šį kasacinį skundą, nušalinimo ir termino kasaciniam
skundui paduoti atstatymo. Rašte nurodote publikacijas, kuriose buvo minimi teisėjų atrankos kolegijos
nariai Armanas Abramavičius, Artūras Ridikas ir Tomas Šeškauskas, ir manote, kad ši kolegija
neatsitiktinai ėmėsi nagrinėti Jūsų kasacinį skundą, o norėdama atkeršyti už šias publikacijas. Be to,
teigiate, kad Jums nebuvo suteikta teisė pareikšti nušalinimą minėtai teisėjų atrankos kolegijai, nes
nebuvote informuotas apie sudarytą kolegiją Jūsų kasaciniam skundui nagrinėti. Taip pat rašte išreiškiate
abejonę, ar teisėjų atrankos kolegija apskritai susipažino su byla, nes joje nėra duomenų, kad ji buvo
persiųsta Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
Atsakydami į Jūsų rašte išdėstytus teiginius, užtikriname, kad ne patys teisėjai renkasi, kokius
kasacinius skundus nagrinėti. Teisėjų atrankos kolegijos sudaromos vadovaujantis Atrankos kolegijų
sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko 2018 m. birželio 28 d.
įsakymu Nr. (1.4)-lT-26, kurios yra paskelbtos ir viešai teismo internetiniame tinklalapyje wvvw.lat.lt
(skiltyje „Teismo lankytojams"). Šių taisyklių 5 punkte nustatyta, kad atrankos kolegija sudaroma
automatizuotu būdu. naudojantis teismų informacinės sistemos „Liteko" Bylų skirstymo moduliu.
Taisyklių 4 punkte nurodyta, kad atrankos kolegija nutartimi paprastai sudaroma vienam kalendoriniam
mėnesiui; esant būtinybei, atskiromis nutartimis nustatoma, kad atitinkamais kalendorinio mėnesio
laikotarpiais veiks skirtingos sudėties atrankos kolegija. Nutartis dėl atitinkamos sudėties atrankos
kolegijos sudarymo skelbiama teismo interneto tinklalapyje likus šešioms darbo dienoms iki šios
kolegijos veiklos pradžios. Kasacinį skundą pirmą kartą pateikėte 2020 m. liepos 9 d., teisėjų atrankos
kolegijos, kuri spręs kasacinių skundų priėmimo klausimus liepos mėnesį, sudėtį galėjote pasitikrinti
teismo internetiniame tinklalapyje www.lat.lt jau nuo 2020 m. birželio 22 d., tokia informacija teikiama
ir telefonu. Taigi teigti, kad Jūs nebuvote informuotas apie sudarytą teisėjų atrankos kolegiją ir dėl to
negalėjote reikšti nušalinimų, nėra jokio pagrindo.
Taip pat patikiname |ta i užfiksuota teismų informacinėje sistemoje, taip pat turėtų būti teismų
susirašinėjimo lydraščiai byloje), kad kitą dieną po Jūsų skundo gavimo, t. y. 2020 m. liepos 10 d., iš
Vilniaus miesto apylinkės teismo buvo pareikalauta byla, kurioje priimti skundžiami teismo sprendimai.
Byla gauta 2020 m. liepos 15 d. ir iš karto buvo perduota teisėjų atrankos kolegijai.
Taigi pagal Jūsų rašte nurodomas aplinkybes nėra pagrindo spręsti pirmiau nurodytų teisėjų
nušalinimo klausimą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamų)u bylų skyriaus teisėjų atrankos
kolegijos 2020 m. liepos 16 d. nutartimi išsprendus Jūsų kasacinio skundo priėmimo klausimą (atsisakius
jį priimti), pakartotinis tokio paties turinio kasacinio skundo priėmimo klausimas sprendžiamas nebus.
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Kartu atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau BPK) 372 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad jeigu kasacinį skundą atsisakoma priimti 372 straipsnio
4 dalies 3, 4 punktuose nurodytais pagrindais, kasatorius, ištaisęs trūkumus, turi teisę iš naujo paduoti
kasacinį skundą, nepažeisdamas BPK 370 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino, ir toks kasacinis skundas
nėra laikomas pakartotiniu. Šiuo atveju nėra pagrindo konstatuoti, kad kasatorius ištaisė trūkumus,
nustatytus pirmiau minėtoje teisėjų atrankos kolegijos nutartyje. Atsižvelgiant į tai, Jūsų raštas kartu su
pridėtu kasaciniu skundu grąžinamas.
PRIDEDAMA. Raštas su priedais, 16 lapų, ir vokas.
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