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VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

NUT ARTIS

2022 m. rugsejo 21 d.
Vilnius

Vilniaus apygardos teismo Baudziamyjy byly skyriaus teisejas Arunas Bartkus teismo posedyje
rasytinio proceso tvarka isnagrinejo pareiskejo Aurimo Driziaus skundy del Vilniaus miesto
apylinkes teismo ikiteisminio tyrimo teisejos 2022 m. rugsejo 1 d. nutarties, kuria atmestas jo skundas
del Vilniaus apygardos prokuratiiros Organizuoty nusikaltimy ir korupcijos tyrimo skyriaus
prokurores Jurates Karcinskienes 2022 m. rugpjucio 17 d. nutarimo atsisakyti pradeti ikiteisminj
tyrimy medziagoje Nr. M-2-02-00764-22, panaikinimo.

Teismas

n u s t a t e :

1. Vilniaus apygardos prokuraturoje 2022 m. rugpjucio 9 d. buvo gautas pareiskejo A. Driziaus
(toliau- ir pareiskejas) pareiskimas, kuriame prasoma pradeti ikiteisminj tyrimy liudytojui Tomui
Cepaiciui del melagingy parodymy bei del dokumento klastojimo, nurodant nutarimo atsisakyti
pradeti ikiteisminj tyrimy destomyjy dalj medziagoje Nr. 2-02-00229-22.

2. Vilniaus apygardos prokuratiiros Organizuoty nusikaltimy ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurore
Jurate Karcinskiene (toliau - ir prokurore), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudziamojo
proceso kodekso (toliau-ir BPK) 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 168 straipsniu, 2022 m. rugpjucio
17 d. prieme nutarimy atsisakyti pradeti ikiteisminj tyrimy, kadangi nepadarytos veikos, turincios
nusikalstamy veiky, numatyty Lietuvos Respublikos baudziamojo kodekso (toliau - ir BI<) 235
straipsnyje ir BK 300 straipsnyje, pozymiy.

3. Nesutikdamas su prokurores 2022 m. rugpjucio 17 d. nutarimu, A. Drizius pateike skundy Vilniaus
miesto apylinkes teismo ikiteisminio tyrimo teisejui, kuriame nurode, kad portaly palaikancios
hostingo bendroves „Synergy Ltd.“ direktorius T. Cepaitis apklausiamas policijos pareigiiny, is
esmes pakluso neteisetiems policijos pareigiiny reikalavimams ir isjunge serverj, kuris palaike
svetaine „www.laisvaslaikrastis.lt“. Pareiskejo jsitikinimu, siais T. Cepaicio veiksmais padarytas
nusikaltimas, t. y. neteisetas elektronines priemones atjungimas.

4. Vilniaus miesto apylinkes teismo ikiteisminio tyrimo teiseja 2022 m. rugsejo 1 d. nutartimi sj A.
Driziaus skundy atmete ir paliko galioti prokurores 2022 m. rugpjucio 17 d. nutarimy. Teismas
sprende, kad vien tai, jog pareiskejas kitaip suprato jvykio nagrinejimui reiksmingas aplinkybes,
nei uzfiksuota skundo nagrinejimui aktualiose medziagose atsisakyti pradeti ikiteisminj tyrimy
Nr. M-2-02-00299-22 bei Nr. M-l-01-10893-22, nesuponuoja tyrimui reiksmingos informacijos










