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Vilniaus  miesto  apylinkės  teismo ikiteisminio  tyrimo teisėja  Miglė  Suchankienė,  teismo
posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Aurimo Drižiaus (toliau – pareiškėjas) skundą dėl
Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorės
Jūratės  Karčinskienės  (toliau  – ir  prokurorė)  2022-08-17 nutarimo atsisakyti  pradėti  ikiteisminį
tyrimą medžiagoje Nr. M-2-02-00764-22, teisėtumo ir pagrįstumo.

Teisėja,  susipažinusi su pareiškėjo skundu ir Integruotoje baudžiamojo proceso sistemoje
teismui pateiktomis medžiagomis atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą,

n u s t a t ė :

Vilniaus  apygardos  prokuratūroje  2022-08-09  gautas  pareiškėjo  pareiškimas,  kuriame
prašoma  pradėti  ikiteisminį  tyrimą   liudytojui  T.  Čepaičiui  dėl  melagingų  parodymų   ir  dėl
dokumento  klastojimo,  nurodant  nutarimo  atsisakyti  pradėti  ikiteisminį  tyrimą  dėstomąją
dalį medžiagoje Nr. 2-02-00229-22.

Vilniaus  apygardos  prokuratūros  Organizuotų  nusikaltimų  ir  korupcijos  tyrimo  skyriaus
prokurorė Jūratė Karčinskienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso
(toliau – BPK) 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 168 straipsniu, 2022-08-17 priėmė nutarimą atsisakyti
pradėti ikiteisminį tyrimą, nes nepadarytos veikos, turinčios nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos
Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau- BK) 235 straipsnyje ir BK 300 straipsnyje, požymių.

Nesutikdamas  su  šiuo  prokurorės  nutarimu  pareiškėjas  2022-08-22  kreipėsi  su  skundu
ikiteisminio tyrimo teisėjui, kuriame nurodo, kad portalą palaikančios hostingo bendrovės „Synergy
Ltd.“  vadovas  Tomas  Čepaitis  apklausiamas  policijos,  paliudijo,  kad  portalą  išjungė
„prievartaujamas policijos pareigūnų“. Taip pat, skunde pabrėžiama, kad dėl esamos padėties buvo
kreiptasi į Vilniaus apygardos administracinį teismą. Administraciniam teismui skundu nurodyta,
kad  policijos  departamento  darbuotojai  2022-02-27  apie  10:00  valandą  kreipėsi  į  pareiškėjo
administruojamos  svetainės  www.laisvaslaikrastis.lt  hostingo  bendrovę  „Synergy.ltd“  ir
pareikalavo,  kad  būtų  išjungtas  pareiškėjo  administruojamas  ir  redaguojamas  naujienų  portalas
www.laisvaslaikrastis.lt.  Anot  pareiškėjo,  portalą  administruojančios  įmonės  „Synergy.ltd“
administratorius  Tomas  Čepaitis  pakluso  neteisėtiems  Policijos  departamento  reikalavimams  ir
išjungė serverį, kuris palaikė svetainę www.laisvaslaikrastis.lt. Todėl pareiškėjas įsitikinęs, kad šiuo
veiksmu buvo padarytas nusikaltimas, tai yra neteisėtas elektroninės priemonės atjungimas. Jis ir
anksčiau dėl to paties galimai padaryto nusikaltimo kreipėsi į policiją, tačiau VPK Vilniaus miesto
3-ojo policijos komisariato ikiteisminio tyrimo pareigūnas atsisakė pradėti ikiteisminį  tyrimą.

Prie skundo pareiškėjas pateikė naujus duomenis  (nuotraukas  elektroninio susirašinėjimo
per Google „Gmail“), kurie, pareiškėjo įsitikinimu, paneigia prokurorės duomenų vertinimą. Tomas
Čepaitis, pareiškėjui asmeniškai elektroniniame laiške nurodė, kad: „gavome teisėsaugos prašymą
išjungti portalą www.laisvaslaikrastis.lt. Skunde argumentuojama, kad elektroniniame laiške aiškiai
atsispindi pastarojo suvokimas dėl savo neteisėtų veiksmų, tačiau bandoma išvengti atsakomybės
nurodant, kad neva jau pasibaigė paslaugų galiojimo terminas. Pareiškėjo įsitikinimu – tai melas,
nes net paskutinėje 2022-02-27 „Synergy ltd.“ sąskaitoje faktūroje nurodyta aiškiai, kad pareiškėjui
yra parengta sąskaita apmokėjimui.  Pareiškėjui akivaizdu, kad Tomas Čepaitis pakluso minėtam
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neteisėtam teisėsaugos prašymui ir serverį išjungė. Čia pat jis nusprendė pateisinti savo neteisėtą
veiksmą tuo, kad serverį išjungė dėl neapmokėtų sąskaitų. T. Čepaičio pozicija – tai melas, nes
visos sąskaitos buvo apmokėtos laiku, o „Synergy“ kitą dieną grąžino jam pavedimą už paslaugas,
kad atrodytų, kad neva paslauga nebuvo apmokėta. Tai, kad buvo prievartaujamas pažeisti įstatymus
ir  kad  nusileido  šiam  prievartavimui,  anot  pareiškėjo,  Tomas  Čepaitis  pripažino  kitame  savo
elektroniniame laiške, kai jam buvo paaiškinta, kas yra sutarties nutraukimas, ir kuo jam tai gresia.
Skunde dėl neteisėtos veikos grindžiama pozicija tuo, kad Tomas Čepaitis elektroniniame laiške
pareiškėjui  nurodė,  kad  apgailestauja  dėl  susiklosčiusios  situacijos,  tačiau  šiuo  metu  daug kam
tenka priimti sudėtingus sprendimus. Pareiškėjo manymu, tai yra netiesioginis prisipažinimas, kad
jam  teko  priimti  sudėtingą  sprendimą.  Prokuratūra  dengia  arba  slepia  šiuos  nusikaltimus,  nes,
pradėjusi  juos  tirti,  turės  ištirti  ir  daug sunkesnius  nusikaltimus,  tai  yra  Policijos  departamento
pareigūnų piktnaudžiavimą, uždarinėjant nepriklausomas žiniasklaidos priemones.

Pareiškėjas,  atsižvelgdamas į  nurodytus  skunde motyvus ir  argumentus,  prašo panaikinti
Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorės
Jūratės Karčinskienės 2022-08-17 nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą medžiagoje Nr. M-
2-02-00764-22.

Vilniaus  miesto  apylinkės  teismui  Integruotoje  baudžiamojo  proceso  sistemoje  suteikta
prieiga  prie  skundo  nagrinėjimui  reikalingos  medžiagos  Nr.  M-2-02-00764-22  bei  2022-09-01
suteikta  prieiga  ir  prie  skundo  nagrinėjimui  reikalingų  medžiagų  atsisakyti  pradėti  ikiteisminį
tyrimą Nr. Nr. M-2-02-00299-22 ir Nr.M-1-01-10893-22.

Pareiškėjo skundas atmestinas.
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 1 straipsnio 1 dalimi,

baudžiamojo  proceso  paskirtis  yra  ginant  žmogaus  ir  piliečio  teises  bei  laisves,  visuomenės  ir
valstybės interesus greitai ir išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą,
kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas.
Vadovaujantis  BPK 2 straipsniu,  prokuroras ir  ikiteisminio tyrimo įstaigos kiekvienu atveju,  kai
paaiškėja  nusikalstamos  veikos  požymių,  privalo  pagal  savo  kompetenciją  imtis  visų  įstatymų
numatytų priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika.
Prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas, gavęs skundą, pareiškimą ar pranešimą, o reikiamais
atvejais – ir jų patikslinimą, atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą tik tuo atveju, kai nurodyti faktai
apie padarytą nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai neteisingi ar yra aiškios BPK 3 straipsnio 1 dalyje
nurodytos aplinkybės (BPK 168 straipsnio 1 dalis).

Informacija  apie  nusikalstamą  veiką  suprantama  kaip  informacija,  pagrįsta  objektyviais
duomenimis,  suteikiančiais  pagrindą  manyti,  jog  minėta  nusikalstama  veika  realiai  galėjo  būti
padaryta.  Ikiteisminio  tyrimo  pareigūnai  ar  prokurorai  neprivalo  tirti  įvykio,  apie  kurį  nėra
objektyvių  duomenų,  rodančių  esant  nusikalstamos  veikos  požymių.  BK  2  straipsnio  4  dalyje
numatyta,  kad  pagal  baudžiamąjį  įstatymą  atsako  tik  tas  asmuo,  kurio  padaryta  veika  atitinka
baudžiamojo  įstatymo  numatytus  nusikaltimo  ar  baudžiamojo  nusižengimo  sudėties  požymius.
Nusikalstamos  veikos  sudėtis  –  tai  visuma  įstatyme  numatytų  subjektyviųjų  ir  objektyviųjų
požymių,  kurie  apibūdina  pavojingą  veiką  kaip  nusikaltimą  ar  baudžiamąjį  nusižengimą.
Nusikalstamos veikos požymiai būtini, kad pavojinga veika būtų pripažinta nusikalstama bei kaltas
asmuo  patrauktas  baudžiamojon  atsakomybėn,  o  jei  nėra  bent  vieno  iš  šių  požymių,  nėra  ir
nusikalstamos veikos sudėties.

Teisėja, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą, susipažinusi su skundžiamo nutarimo motyvais ir
išvadomis,  sprendžia,  kad  prokurorės  nutarimas  yra  teisėtas  ir  pagrįstas.  Skunde  išdėstyti
argumentai ir subjektyvios prielaidos neduoda pagrindo daryti priešingą išvadą. Vien ta aplinkybė,
kad prokurorė padarė kitokias išvadas ir priėmė kitokį nutarimą, nei tikėjosi pareiškėjas, savaime
nereiškia,  kad skunde nurodytos aplinkybės buvo išnagrinėtos neišsamiai,  šališkai,  o prokurorės
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nutarimas  nepagrįstas,  todėl  neteisėtas.  Be  to  pareiškėjas,  kreipdamasis  skundu  dėl  prokurorės
nutarimo, nenurodė papildomų argumentų ir aplinkybių, kurios keltų abejonių skundžiamo nutarimo
pagrįstumu.

Iš  teismui  pateiktoje  medžiagoje  esančių  duomenų  matyti,  kad  pareiškėjas  kreipėsi  į
prokuratūrą dėl galimai padarytų veikų, turinčių nusikaltimų, numatytų BK 235 straipsnio 1 dalyje,
BK 300 straipsnio 1 dalyje, požymių, dėl to, kad Tomas Čepaitis apklausiamas policijos melagingai
paliudijo, kad elektroninę svetainę: „www.laisvaslaikrastis.lt“ išjungė dėl sutarties įsipareigojimų
nevykdymo bei jos nutraukimo, nors pačiam pareiškėjui Tomas Čepaitis buvo nurodęs priešingai,
tai  yra,  kad  pastarasis  atsakingas  už  hostingo  paslaugas  buvo  psichologine  prievarta  policijos
pareigūnų įpareigotas, portalą išjungė „prievartaujamas policijos pareigūnų“. Taip pat, dėl to, kad
prokuratūros  2022-03-25 nutarimas medžiagoje Nr.  M-2-02-00299-22 buvo suklastotas,  kadangi
jame pažymima nuostata, kad teisėsauga raštu kreipėsi į „Synergy“ administratorių, nors šiuo metu
Vilniaus  apygardos  administraciniame  teisme  nagrinėjamoje  administracinėje  byloje  Policijos
departamentas teigia priešingai.

Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 235 straipsnio 1 dalį kyla tam, kas pateikė melagingą
skundą,  pareiškimą,  pranešimą  apie  nusikalstamą  veiką  arba  davė  melagingus  parodymus
apklausiamas kaip liudytojas ar nukentėjęs asmuo, arba būdamas ekspertu ar specialistu pateikė
melagingą išvadą ar paaiškinimą, arba būdamas vertėju melagingai ar žinomai neteisingai išvertė
ikiteisminio  tyrimo  metu  ir  (ar)  teisme  arba  Tarptautiniame  baudžiamajame  teisme  ar  kitoje
tarptautinėje  teisminėje  institucijoje.  Nusikaltimo  dalykas  –  asmenų  parodymai  baudžiamajame
procese (ikiteisminio tyrimo metu ir (ar) teisme) yra faktiniai duomenys apie įrodinėjimo dalyką, tai
yra  apie  nusikaltimo  įvykį,  kitas  reikšmingas  bylai  aplinkybes.  Taigi,  pagrindas  baudžiamajai
atsakomybei pagal BK 235 straipsnio 1 dalį kilti yra melagingi parodymai apie esmines aplinkybes,
reikšmingas  tiriamoje ar nagrinėjamoje byloje. Objektyviai  šis  nusikaltimas pasireiškia tuo,  kad
liudytojas, nukentėjusysis ar kitas proceso dalyvis, įspėtas dėl atsakomybės už melagingų parodymų
davimą,  apklausos  metu duoda parodymus dėl  reikšmingų nusikalstamos veikos  nagrinėjimui ir
tyrimui aplinkybių, tačiau šie pilnai arba dalinai neatitinka objektyvios tikrovės. BK 235 straipsnio
1  dalyje  numatyto  nusikaltimo  sudėtis  yra  formali,  todėl  jis  laikomas  baigtu  nuo  melagingų
parodymų  davimo  momento,  nepriklausomai  nuo  to,  ar  tai  sukėlė  kokius  nors  padarinius.
Subjektyviai nusikaltimas padaromas tik tiesiogine tyčia, tai yra duodamas melagingus parodymus,
kaltininkas supranta savo procesinę padėtį, žino teisinę pareigą padėti vykdyti teisingumą ir duoti
tikrovę atitinkančius parodymus, tačiau jis suvokia, jog duoda tikrovės neatitinkančius parodymus,
supranta tai ir nori, kad tokia informacija būtų užfiksuota procesiniuose dokumentuose ir panaudota
byloje (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-3-489/2016, 2K-288-696/2017, 2K-121-
222/2019, 2K-259-942/2019).

Pareiškėjas  skunde  nurodo,  kad  hostingo  bendrovės  „Synergy  Ltd.“  vadovas  Tomas
Čepaitis, ikiteisminio tyrimo pareigūno apklausiamas liudytoju ir įspėtas dėl melagingų parodymų
davimo, davė melagingus parodymus, nurodydamas savo neteisėto veiksmo priežastį – pareiškėjo
prievolės nevykdymas ir iš to sekantis paslaugų teikimo sutarties nutraukimas, nors tikroji priežastis
nutraukiant  elektroninės  svetainės  www.laisvaslaikrastis.lt  atvaizdavimą  internete  buvo policijos
pareigūnų  neteisėtas  spaudimas,  Tomui  Čepaičiui  išreikštas  reikalavimas  nutraukti  paslaugų
pareiškėjui teikimą.

Skundo  argumentas,  kad  Tomas  Čepaitis  per  Google  „Gmail“  elektroninio  pašto
susirašinėjimus netiesiogiai prisipažino pareiškėjui esąs prievartaujamas pareigūnų nepatvirtina, kad
galėjo  būti  padaryta  BK  235  straipsnio  1  dalyje  numatyta  nusikalstama  veika. Susipažinus  su
skundo nagrinėjimui aktualiomis medžiagomis atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą Nr. Nr. M-2-02-
00299-22 ir Nr.M-1-01-10893-22 matyti, kad Tomas Čepaitis paaiškino, kad pamatęs, jog paslauga
buvo apmokėta tik iki 2022-02-23, be to susipažinęs su svetainėje talpinama informacija Rusijos ir
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Ukrainos  karo  kontekste,  priėmė  sprendimą  nebeteikti  šiam  klientui  paslaugų  ir  turinio
atvaizdavimą išjungė.

Vien  tai,  kad pareiškėjas  kitaip  suprato  įvykio  nagrinėjimui  reikšmingas  aplinkybes,  nei
užfiksuota  šio skundo nagrinėjimui aktualiose medžiagose atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą Nr.
Nr.  M-2-02-00299-22  ir  Nr.M-1-01-10893-22,  nesuponuoja  tyrimui  reikšmingos  informacijos
suteikusio  asmens  kaltės  už  melagingų  parodymų  davimą.  Vertinamuoju  atveju  pagal  teismui
pateiktus  duomenis,  taip  pat  pareiškėjo  skunde  pateiktą  susirašinėjimą  su  Tomu  Čepaičiu,
nenustatyta,  kad  Tomas  Čepaitis,  būtent  kaip  liudytojas,  būtų  davęs  melagingus   parodymus,
supratęs tai ir norėjęs, kad būtent tokia  informacija būtų užfiksuota procesiniuose dokumentuose ir
panaudota tyrimo medžiagoje.

Pareiškėjas taip pat skunde nurodo nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą medžiagoje
Nr.2-02-00229-22  dėstomąją  dalį,  išskirtinį  dėmesį  skiria  medžiagoje  Nr.  M-2-02-00299-22
Vilniaus apygardos prokuratūros  Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro
Ramūno  Šileikos  2022-03-25  nutarime   atsisakyti  pradėti  ikiteisminį  tyrimą  esančiai  frazei  :
"teisėsauga raštu kreipėsi  į Synergy administratorių" ir  tokios frazės nutarime nurodymą vertina
kaip dokumento klastojimą. Su tokiu pareiškėjo pateikiamu nutarimo, kaip suklastoto dokumento,
vertinimu sutikti nėra teisinio pagrindo.

Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 300 straipsnio 1 dalį kyla tam, kas pagamino netikrą
dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą
laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo.

Teismų praktikoje nagrinėjant baudžiamąsias bylas dėl dokumentų suklastojimo nusikaltimo
pavojingumas yra vienas iš kriterijų, lemiančių baudžiamosios atsakomybės taikymą. Teismai yra
pasisakę, jog tais atvejais, kai veika (pavyzdžiui, dokumente įrašyti tikrovės neatitinkantys faktai)
negali  pažeisti  fizinių  ar  juridinių  asmenų teisių  arba  sukelti  minėtiems asmenims ar  valstybei
teisiškai  reikšmingų  padarinių,  tokia  veika  nėra  pavojinga  baudžiamųjų  įstatymų  požiūriu,  nes
negali  padaryti  žalos  reikšmingoms  asmeninėms  ar  visuomeninėms  vertybėms  ir  neužtraukia
baudžiamosios  atsakomybės  (kasacinės  nutartys  baudžiamosiose  bylose  Nr.  2K-263/2010,  2K-
559/2011, 2K-161/2012, 2K-7-251/2013, 2K-331/2014 ir kt.). Taigi tokiais atvejais nusikalstama
veika  nepadaroma,  nes  veikoje  nėra  visų  būtinųjų  objektyviųjų  ir  (ar)  subjektyviųjų  sudėties
požymių.

Nagrinėjamo  skundo  kontekste  atkreiptinas  dėmesys  į  tai,  kad  visose  teisinės  valstybės
(įstatymo  viršenybės)  idėją  gerbiančiose  šalyse  numatytas  priimamų  procesinių  sprendimų
peržiūrėjimas  instancine  tvarka,  paduodant  skundą,  pareiškimą  įstatymo  nustatyta  tvarka.  Taigi
pareiškėjas, nesutikdamas su nutarime  atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą medžiagoje Nr. M-2-02-
00299-22  priimtame  nutarime  išdėtytomis  faktinėmis  aplinkybėmis,  duomenų  vertinimu,  turėjo
teisę jį apskųsti ir tokiu būdu patikrinti priimto procesinio sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, kaip
matyti, apeliacijos teise naudojosi ir minėtoje medžiagoje  Panevėžio apygardos teismo 2022-05-
02 priimta galutinė ir neskundžiama nutartis.      

Atkreiptinas  dėmesys,  kad  informacija  apie  nusikalstamą  veiką  suprantama  kaip
informacija,  pagrįsta  objektyviais  duomenimis,  suteikiančiais  pagrindą  manyti,  jog  minėta
nusikalstama veika realiai galėjo būti padaryta. Ikiteisminio tyrimo pareigūnai neprivalo tirti įvykio,
apie kurį nėra objektyvių duomenų, rodančių esant nusikalstamos veikos požymių. BK 2 straipsnio
4 dalyje  numatyta,  kad  pagal  baudžiamąjį  įstatymą atsako  tik  tas  asmuo,  kurio  padaryta  veika
atitinka  baudžiamojo  įstatymo  numatytus  nusikaltimo  ar  baudžiamojo  nusižengimo  sudėties
požymius.  Nusikalstamos  veikos  sudėtis  –  tai  visuma  įstatyme  numatytų  subjektyviųjų  ir
objektyviųjų  požymių,  kurie  apibūdina  pavojingą  veiką  kaip  nusikaltimą  ar  baudžiamąjį
nusižengimą.  Nusikalstamos  veikos  požymiai  būtini,  kad  pavojinga  veika  būtų  pripažinta
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nusikalstama bei kaltas asmuo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, o jei nėra bent vieno iš šių
požymių, nėra ir nusikalstamos veikos sudėties.

Atsižvelgiant  į  nurodytas  aplinkybes,  teisėja  daro  išvadą,  kad  Vilniaus  apygardos
prokuratūros  Organizuotų  nusikaltimų  ir  korupcijos  tyrimo  skyriaus  prokurorės  Jūratės
Karčinskienės  2022-08-17  nutarimas  atsisakyti  pradėti  ikiteisminį  tyrimą,  atitinka  BPK  30
straipsnio, 168 straipsnio 2 dalyje įtvirtintus reikalavimus, keliamus prokuroro nutarimui, tinkamai
motyvuotas, pagrįstas ir teisėtas, todėl pareiškėjo skundas atmestinas.

Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 168 straipsnio
4 dalimi, 173 straipsniu, 440 straipsniu,

n u t a r ė :

Aurimo  Drižiaus  skundą  atmesti  ir  palikti  galioti  Vilniaus  apygardos  prokuratūros
Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorės Jūratės Karčinskienės 2022-08-
17 nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą medžiagoje Nr. M-2-02-00764-22.

Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus
apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą

Teisėjas (-a) Miglė Suchankienė
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