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Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Julita Dabulskytė-Raizgienė, 
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Aurimo Drižiaus (toliau -  ir Pareiškėjo) skundą 
dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 30 d. nutarties, kuria buvo atmestas Pareiškėjo 
skundas dėl Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento 
prokuroro 2019 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, panaikinimo.

Teismas

n u s t a t ė :
I. Priimtų procesinių sprendimų esmė

1. Pareiškėjas A. Drižius 2019 m. rugpjūčio 9 d. Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui 
pateikė prašymą pradėti ikiteisminį tyrimą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau -  LAT) 
teisėjams V. Grabinskui, S. Rudėnaitei ir G. Sagačiui, jiems padarius nusikalstamą veiką, 
numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau -  ir BK) 229 straipsnyje. 
Pareiškėjo teigimu, minėta teisėjų kolegija, žinodama, kad Lietuvos Respublikos Konstitucija 
yra pagrindinis šalies įstatymas, sąmoningai nurodė, kad cenzūra yra legalizuota ir įteisinta 
Lietuvos Respublikoje ir jai neprieštarauja jokie teisės aktai. Nors yra priešingai -  cenzūrą 
draudžia tiek Konstitucija, tiek ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas. 
Taip pat, Pareiškėjo teigimu, minėta kolegija padarė ir nusikaltimą, numatytą BK 
300 straipsnyje, kadangi įrašę žinomai melagingus duomenis, kad neva teisės aktai leidžia 
cenzūrą ir ją  taip legalizavę, minėti teisėjai suklastojo savo nutartį.

2. Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento 
prokuroro G. Plioplio 2019 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą.

3. Nesutikdamas su šiuo nutarimu, Pareiškėjas pateikė skundą Vilniaus miesto apylinkės 
teismui. Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja B. Bakanauskaitė 
nutartimi Pareiškėjo skundą atmetė. Nutartyje teismas pažymėjo, kad nutarimas atsisakyti 
pradėti ikiteisminį* tyrimą yra teisėtas bei pagrįstas, priimtas nepažeidžiant Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo proceso normų reikalavimų. Teismo vertinimu, skundžiamame 
prokuroro nutarime išsamiai išdėstyti ikiteisminio tyrimo nepradėjimo argumentai. Savo 
nutarime prokuroras pagrįstai ir motyvuotai pasisakė, dėl kojis mano aprašomoje situacijoje 
nesant nusikalstamų veikų požymių -  Pareiškėjo 2019 m. rugpjūčio 9 d. prašyme nėra jokių
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duomenų ar teisinių argumentų, kurie leistų daryti bent menkiausias prielaidas, jog pareiškime 
įvardinti LAT teisėjai, pagal kompetenciją priimdami sprendimą dėl Pareiškėjo kasacinio 
skundo, galėjo piktnaudžiauti, neatlikti tarnybos pareigų ar padaryti kitus nusikaltimus. 
Teismas sutiko su prokuroro padaryta išvada, kad LAT 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarties 
turinys ir forma patvirtina, jog joje net nėra informacijos, dėl kurios įrašymo į teismo nutartį 
Pareiškėjas prašo pradėti ikiteisminį tyrimą. Teismas pažymėjo, jog Pareiškėjas kaltina LAT 
teisėjus, priėmusius jam nepalankų sprendimą, t. y. nutartį atsisakyti priimti kasacinį skundą, 
padarius nusikalstamas veikas bei prašo jiems pradėti baudžiamąjį persekiojimą, tačiau, kaip 
pažymima skundžiamoje nutartyje, Pareiškėjas nepateikia jokių objektyvių duomenų, kurių 
pagrindu būtų galima daryti išvadą, kad nurodyti LAT teisėjai galimai padarė kokias nors 
nusikalstamas veikas. Teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad vien Pareiškėjo samprotavimai ir 
prielaidos, jog galimai buvo padarytos nusikalstamos veikos, numatytos BK 228 straipsnyje, 
229 straipsnyje, 300 straipsnyje, nepagrįstos jokiais objektyviais duomenimis, negali būti 
pagrindas pradėti ikiteisminį tyrimą, kadangi nutarimas pradėti ikiteisminį tyrimą turi būti 
grindžiamas tik patikimais duomenimis.

II. Skundo argumentai ir teisiniai prašymai

4. Nesutikdamas su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 30 d. nutartimi, Pareiškėjas 
pateikė skundą aukštesniajam teismui. Skundu prašoma panaikinti minėtą nutartį, įpareigoti 
prokuratūrą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl LAT teisėjų V. Grabinsko, S. Rudėnaitės ir 
G. Sagačio įvykdytų nusikalstamų veikų (dokumento suklastojimo, piktnaudžiavimo 
tarnyba), taip pat kreiptis į Lietuvos Respublikos Prezidentą dėl minėtų teisėjų teisinės 
neliečiamybės atėmimo.

5. Skunde Pareiškėjas teigia, kad minėta LAT teisėjų kolegija toliau piktnaudžiauja savo 
tarnybine padėtimi ir savo nutartimi Pareiškėjui bando įrodyti, kad cenzūra Lietuvoje yra 
teisėta ir jos (cenzūros) nedraudžia jokie teisės aktai. Teisėjų kolegija padarė ir nusikaltimą, 
numatytą BK 300 straipsnyje, nes įrašę žinomai melagingus duomenis, kad neva teisės aktai 
leidžia cenzūrą ir taip ją legalizavę, teisėjai suklastojo savo nutartį. Minėta LAT kolegija, 
matydama, kad cenzūra, įvesta civilinėje byloje Nr. 2S-835-565/2018, turi būti panaikinta, 
nes ji akivaizdžiai prieštarauja Konstitucijai ir Visuomenės informavimo įstatymui, 
melagingai Pareiškėjui nurodė, jog „nepagrindžiama, kad teismai netinkamai taikė teisės 
normas“. Tai yra akivaizdus dokumento -  LAT nutarties -  klastojimas, daromas sąmoninga 
tyčia ir suprantant, kad klastojamas teisės dokumentas. Tokiu būdu, Pareiškėjo įsitikinimu, 
LAT kolegija grubiai pažeidė teisės normas -  matydama aiškų teismo sprendimo neatitikimą 
ir prieštaravimą Konstitucijai bei Visuomenės informavimo įstatymui, kolegija nurodė, kad 
nieko panašaus nėra, o teismai tinkamai taikė teisės normas.

6. Pareiškėjas taip pat pažymi, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja 2019 m. spalio 
30 d. nutartyje Konstitucijos ir Visuomenės informavimo įstatymo reikalavimus pavadino 
„deklaratyviais“ ir tokiu būdu taip pat padarė nusikaltimą -  dokumento suklastojimą, kadangi 
teisėjams yra privalu žinoti, jog Konstitucijos ir įstatymo reikalavimai yra imperatyvūs. 
Pareiškėjas nesutinka su teismo teiginiu, kad „prokuroras pagrįstai ir motyvuotai pasisakė, dėl 
kojis mano aprašomoje situacijoje nesant nusikalstamų veikų požymių -  Pareiškėjo 2019 m. 
rugpjūčio 9 d. prašyme nėra jokių duomenų ar teisinių argumentų, kurie leistų daryti bent 
menkiausias prielaidas, jog pareiškėjo nurodyti LAT teisėjai, pagal kompetenciją priimdami 
sprendimą dėl Parefskėjo kasacinio skundo, galėjo piktnaudžiauti, neatlikti tarnybos pareigų 
ar padaryti kitus nusikaltimus“.

7. Pareiškėjas taip pat nesutinka su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 30 d. 
nutarties teiginiu, kad jo prašyme ir skunde išdėstyti teiginiai yra deklaratyvūs, pagrįsti ne
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objektyviais duomenimis, o subjektyvia nuomone dėl jo netenkinančių procesinių sprendimų 
priėmusių teisėjų. Teisėja niekaip nepasisakė dėl Konstitucijos ir Visuomenės informavimo 
įstatymo ir taip pažeidė reikalavimą, kad atmetant skundą turi būti paneigti visi argumentai.

III. Aukštesniojo teismo teisiniai argumentai ir išvados

Skundas atmetamas.

8. Susipažinęs su pateiktu skundu, skundžiamais prčcesiniais dokumentais, atsisakymo pradėti 
ikiteisminį tyrimą medžiaga, aukštesnysis teismas daro išvadą nesant pagrindo tenkinti 
pareiškėjo A. Drižiaus skundą.

9. Iš skundo turinio matyti, kad Pareiškėjas nusikalstamos veikos padarymą sieja su LAT teisėjų 
kolegijos 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi Nr. 3P-1352/2019, kuria atsisakyta priimti 
A. Drižiaus kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 9 d. nutarties 
peržiūrėjimo. Aukštesnysis teismas pažymi, kad civilinėse bylose įsiteisėjusių teismo 
sprendimų, nutarčių peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindai yra nustatyti Lietuvos 
Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau -  CPK) 346 straipsnyje. Šio straipsnio 2 dalyje 
nurodoma, kad pagrindai peržiūrėti bylą kasacine tvarka yra: 1) materialinės ar procesinės 
teisės nonnų pažeidimas, turintis esminės reikšmės vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, 
jeigu šis pažeidimas galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo (nutarties) priėmimui; 2) jeigu 
teismas skundžiamame sprendime (nutartyje) nukrypo nuo LAT suformuotos teisės taikymo 
ir aiškinimo praktikos; 3) jeigu LAT praktika ginčijamu teisės klausimu yra nevienoda. 
Pažymėtina, kad kasacija galima tik tuo atveju, kai yra šiame straipsnyje išvardinti pagrindai 
(CPK 346 straipsnio 1 dalis).

10. Aukštesnysis teismas pažymi, kad Pareiškėjo nurodomoje nutartyje byla nebuvo nagrinėjama 
iš esmės -  šioje nutartyje tebuvo pasisakoma dėl to, ar egzistuoja CPK numatyti kasacijos 
pagrindai. LAT teisėjų kolegija šiuo konkrečiu atveju nenustatė esant kasacijos pagrindų ir 
kasacinį skundą grąžino jį padavusiam asmeniui. Taigi teisėjų kolegija minima nutartimi 
išsprendė tik kasacinio skundo priėmimo klausimą. Atsisakymas priimti skundą buvo 
nepalankus sprendimas Pareiškėjui, po ko pastarasis atitinkamai ėmėsi inicijuoti baudžiamąjį 
procesą prieš kasacinio skundo priėmimo klausimą sprendusius teisėjus ir įrodinėja esą jie 
padarė nusikalstamas veikas, t. y. piktnaudžiavo tarnyba ir suklastojo dokumentą. Pareiškėjo 
įsitikinimu, teisėjų kolegijos narių piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi pasireiškė tuo, kad 
jie savo nutartimi bando įrodyti, jog cenzūra Lietuvoje yra teisėta ir neuždrausta jokiais teisės 
aktais, o BK 300 straipsnyje numatyta nusikalstama veika pasireiškė tuo, kad teisėjai, įrašę 
žinomai melagingus duomenis apie tai, kad neva teisės aktai leidžia cenzūrą ir ją taip 
legalizavę, suklastojo savo nutartį. Visgi aukštesnysis teismas neturi jokio pagrindo 
Pareiškėjo teiginius vertinti kaip objektyviai pagrįstus ir nulemiančius būtinumą iš naujo 
spręsti ikiteisminio tyrimo pradėjimo klausimą.

11. Kaip teisingai nurodyta prokuroro nutarime ir skundžiamoje žemesniojo teismo nutartyje, 
įvardintoje kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos 2019 m rugpjūčio 7 d. nutartyje 
apskritai nėra pasisakyta dėl teismų priimtuose procesiniuose sprendimuose nagrinėtų 
klausimų, ir, pasikartotina, joje buvo sprendžiama tik dėl kasacijos pagrindo. Antra, 
Pareiškėjo pozicija dėl LAT teisėjų kolegijos narių esą padarytų nusikalstamų veikų 
grindžiama išimtinai tik jo paties nuomone, o ne objektyviais duomenimis, leidžiančiais bent 
jau įtarti esant gili m ai padarytas pareiškime bei skunde nurodytas nusikalstamas veikas. 
Vieno konkretaus asmens nuomonė dėl teismo priimto procesinio sprendimo negali būti 
pagrindu iniciuoti ikiteisminį tyrimą -  priešingu atveju galėtų susiformuoti tokia praktika, kai 
dėl kiekvieno asmeniui nepalankaus (nepatinkančio) teismo sprendimo būtų pagrindas spręsti 
klausimą dėl teisėjų baudžiamojo persekiojimo. Iniciuoti baudžiamąjį persekiojimą galima tik
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tada, kai yra pateikiami konkretūs duomenys, leidžiantys įtarti, kad buvo padaryta ) 
nusikalstama veika. Tuo tarpu šiuo konkrečiu atveju Pareiškėjas nepateikė jokių objektyvių 
duomenų apie LAT teisėjų esą padarytas nusikalstamas veikas. Ta aplinkybė, kad skundą 
padavęs asmuo, nepaisydamas prokuroro ir ikiteisminio tyrimo teisėjos pateiktų konkrečių 
argumentų, toliau kartoja tuos pačius teiginius, dėl kurių, kaip matyti, jau buvo pasisakyta, 
pateikiant išsamius ir pagrįstus atsakymus, nesudaro pagrindo aukštesniam teismui kitaip 
įvertinti Pareiškėjo siekį dėl ikiteisminio tyrimo iniciavimo, juo labiau, kreiptis į Lietuvos 
Respublikos Prezidentą dėl teisėjų teisinės neliečiamybės panaikinimo (dėl teisėjų imuniteto 
panaikinimo į Seimą arba tarp Seimo sesijų -  į Respublikos Prezidentą gali kreiptis tik 
Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras, tačiau tokiam kreipimuisi turi būti objektyvus 
pagrindas, leidžiantis įtarti nusikalstamos veikos padarymą).

12. Iš nagrinėjamo skundo turinio matyti ir tai, kad šiame skunde Pareiškėjas ėmė teigti, jog 
nusikalstamas veikas padarė ne tik jau minėti LAT teisėjų kolegijos nariai, bet ir jo skundą 
2019 m. spalio 30 d. nutartimi išnagrinėjusi Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio 
tyrimo teisėja B. Bakanauskaitė. Aukštesniajam teismui nenustačius skundžiamą nutartį esant 
neteisėtą ar nepagrįstą, pilnai pritariant nutartyje išdėstytiems motyvams, atitinkamai nėra 
pagrindo plačiau analizuoti teiginių dėl teisėjos esą padarytos nusikalstamos veikos, kadangi 
ir šiuo atveju nusikalstamos veikos buvimas grindžiamas išimtinai paties Pareiškėjo 
samprotavimais, atspindinčiais ne nusikalstamos veikos padarymo faktą, o paprasčiausią 
nesutikimą su priimtu procesiniu sprendimu.

13. Taigi apibendrinant pažymėtina, kad tiek Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų 
ir korupcijos tyrimo departamento prokuroro 2019 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas, tiek ir 
Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 30 d. nutartis yra teisėti ir pagrįsti, kas 
atitinkamai lemia aukštesnįjį teismą neturint pagrindo tenkinti pareiškėjo A. Drižiaus skundą.

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 442 straipsnio 
1 dalies 1 punktu,

n u t a r i a :

pareiškėjo Aurimo Drižiaus skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. 
spalio 30 d. nutartį palikti galioti nepakeistą.

Nutartis galutinė ir neskundžiamą.
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