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Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Marius Rapolas 
Žukas, išnagrinėjęs pareiškėjo Aurimo Drižiaus (toliau – Pareiškėjas) skundą dėl Vilniaus 
apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro 
Stanislavo Barsul 2022-10-06 nutarimo panaikinimo ir susipažinęs su ikiteisminio tyrimo medžiaga 
Nr. M-2-02-000907-22 ( prieiga IBPS ),

n u s t a t ė :

Vilniaus  apygardos  prokuratūroje  gautas  Aurimo Drižiaus  (toliau  tekste  ir  -  pareiškėjas)
skundas  dėl  teisėjų M. Suchanskienės  ir  A. Bartkaus  veiksmų.  Skunde nurodoma,  kad Vilniaus
apygardos teismo teisėjas A. Bartkus 2022 m. rugsėjo 21 d. priėmė nutartį dėl skundo Nr. IBPS-V-
2335926-22,  kurią  suklastojo  įrašęs  žinomai  melagingus duomenis,  ir  taip  padarė nusikaltimą -
klastojo dokumentą ir piktnaudžiavo. Tai yra teisėjas, turėjęs pareigą vykdyti teisingumą ir vertinti
pateikiamus  įrodymus  apie  melagingus  parodymus,  nurodė,  kad  duoti  melagingus  parodymus
prisiekus sakyti tiesą yra visiškai teisėta. Teisėjas A. Bartkus sutiko su Vilniaus miesto apylinkės
teismo teisėjos M. Suchanskienės 2022-09-01 priimta nutartimi atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą
pagal  pareiškėjo  skundą.  Skunde  patikslinta,  kad  teisėjas  A.  Bartkus  nurodė,  kad  skundžiama
ikiteisminio tyrimo teisėjos M. Suchanskienės nutartis yra teisėta ir pagrįsta, "naikinti ją skundo
motyvais nėra jokio teisinio ar faktinio pagrindo. Prokurorės 2022 m. rugpjūčio 17 d. sprendimas
atsisakyti  pradėti  ikiteisminį tyrimą buvo priimtas vadovaujantis  išsamia surinktos medžiagos ir
aktualaus  teisinio  reguliavimo analize,  kuriam pritarė  ikiteisminio  tyrimo teisėja,  kuri  2022 m.
rugsėjo 1 d. nutartyje nurodė ir įvertinusi visas priimtam sprendimui reikšmingas aplinkybes bei
aiškiai pagrindusi šį savo sprendimą. Nutartyje nurodyti argumentai aukštesniajam teismui nekelia
jokių  abejonių".  Skunde  nurodyta,  jog  nei  prokuroras,  nei  teisėjai  nepasisakė  nė  dėl  vienos
pareiškėjo  skunde  išdėstytos  faktinės  aplinkybės,  tiesiog  sutiko  su  prokurorės  nutarimu,  kad
apklausiamam policijos pareigūnų ir pasižadėjus duoti teisingus parodymus, galima visiškai drąsiai
meluoti ir pasakoti savo išgalvotas nusikaltimo aplinkybes. Tokios teisėjų M. Suchanskienės ir A.
Bartkaus "nutartys" primena dokumentų klastojimą, piktnaudžiavimą tarnyba ir tarnybos pareigų
neatlikimą. Pareiškėjas prašo pradėti  ikiteisminį tyrimas teisėju M. Suchankienės ir  A. Bartkaus
atžvilgiu pagal BK 228 ir 229 straipsnius.

2022-10-06 Vilniaus apygardos prokuratūros  Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo
skyriaus prokuroras Stanislav Barsul priėmė nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, kadangi
 nėra objektyvių ir pagrįstų duomenų, leidžiančių teigti, kad teisėjų M. Suchankienės ir A. Bartkaus
veiksmais būtų padarytos veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

Nutarimą prokuroras motyvavo tuo, kad A. Drižaus skundo argumentai dėl teisėjų BK 228
straipsnio  1  dalyje  ir  229  straipsnyje  numatytų  nusikalstamų  veikų  buvimo  vertintini  kaip
akivaizdžiai  neteisingi.  Pareiškėjo  prašyme  išdėstyti  teiginiai  yra  deklaratyvus,  pagrįsti  ne
objektyviais  duomenimis,  o  subjektyvia  pareiškėjo  nuomone  dėl  jo  netenkinančių  procesinių
sprendimų priėmusių teisėjų.  Tai,  kad teisėjai,  nagrinėdami A. Drižiaus skundus ir  pareiškimus,
priėmė  jam  nepalankų  sprendimą,  neleidžia  teigti,  kad  jie  padarė  kurią  nors  iš  BK  numatytų
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nusikalstamų veikų, tarp jų nagrinėjamame skunde nurodytų. Nagrinėjamame skunde A. Drižius
jokių faktinių duomenų, kurie galėtų būti pagrindu pradėti ikiteisminį tyrimą, nenurodė. Vien tas
faktas, kad priimtas procesinis sprendimas pareiškėjo netenkina ar asmuo, subjektyviai vertindamas
medžiagoje  esančius  duomenis,  laikosi  kitokios  pozicijos  dėl  procesinio  sprendimo pobūdžio  ir
argumentų, automatiškai nereiškia, kad priimtas procesinis sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas.
Tiek Lietuvos Respublikos Konstitucija, tiek Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas,
Teismų  įstatymas  bei  kiti  teisės  aktai  reglamentuoja,  kad  teisiniai  procesiniai  sprendimai  yra
priimami, remiantis įstatymu, išnagrinėjus byloje esančias reikšmingas aplinkybes. Teisėjų veiklą
reglamentuojantys  teisės  aktai  įpareigoja,  nagrinėjant  ginčą,  remtis  tik  galiojančiais  Lietuvos
Respublikos  įstatymais.  Pareiškėjo  pateiktame  pareiškime  nesama  duomenų,  kad  teisėja  M.
Suchankienė ar teisėjas A. Bartkus veikė nesilaikydami įstatymų nustatytų reikalavimų, peržengė
savo kompetencijos ribas ir dėl to priėmė neteisėtą sprendimą.

Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmuose buvo gautas Pareiškėjo skundas.
Skundu prašoma panaikinti Vilniaus apygardos prokuratūros  Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos
tyrimo  skyriaus  prokuroro  Stanislav  Barsul  2022-10-06  nutarimą.  Taip  pat  prašoma  pradėti
ikiteisminį tyrimą dėl teisėjų M. Suchanskienės ir A. Bartkaus įtariamų nusikaltimų. Skunde nurodė,
kad tokia prokuroro nutartis  yra eilinis  nusikaltimo dengimas,  todėl  neteisėta  ir  naikintina.  Dėl
vienos  paprastos  priežasties:  prokuroras  visus  jo  realiai  įvykusius  faktus,  kuriuos  labai  lengva
patikrinti,  ir  įsitikinti,  ar  jie  atitinka  tikrovę,  pavadino  jo  kliedesiais  ir  fantazija,  nes  jie  neva
"nepagrįsti objektyviais duomenimis".  Pareiškėjo manymu visi jo skunde aprašyti faktai yra realiai
įvykę  ir  patvirtinti  teismų  ir  prokuratūros  dokumentais.  Vilniaus  apygardos  teismo  teisėjas  A.
Bartkus  2022-09-21 priėmė nutartį  dėl  skundo Nr.  IBPS-V-2335926-22,  kurią  suklastojo,  įrašęs
žinomai melagingus duomenis, ir taip padarė nusikaltimą - klastojo dokumentą ir piktnaudžiavo. Tai
yra teisėjas, turėjęs pareigą vykdyti teisingumą ir vertinti pateikiamus įrodymus apie melagingus
parodymus,  nurodė,  kad duoti  melagingus parodymus prisiekus sakyti  tiesą yra visiškai  teisėta.
Teisėjas A. Bartkus sutiko su Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjos M. Suchanskienės 2022-09-
01 priimta nutartimi atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą pagal pareiškėjo skundą. Skunde jis nurodė
tokias  aplinkybes  -  visuomenės  informavimo  priemonė  www.laisvaslaikrastis.lt  buvo  neteisėtai
išjungta ją administruoti pasamdyto piliečio Tomo Čepaičio, kuris apklausiamas policijos parodė,
kad tai padaryti telefonu jam liepė neįvardinti policijos pareigūnai. Tačiau iš prokuratūros nutarimo
aiškėja,  kad  ponas  T.  Čepaitis  buvo  gavęs  raštišką  "teisėsaugos  pareigūnų"  nurodymą  išjungti
portalą  www.laisvaslaikrastis.lt,  "esant  duomenų  apie  Lietuvos  Respublikos  visuomenės
informavimo įstatymo pažeidimus". Tiek policijos pareigūnai, tiek ir T. Čepaitis veikė neteisėtai ir
nusikalstamai,  nes  sustabdyti  visuomenės  informavimo  priemone  galima  tik  motyvu  teismo
sprendimu. Kadangi nei policija, nei T. Čepaitis tokios nutarties neturėjo, jie padarė nusikaltimą, o
vėliau, kad pridengti policijos darbuotojų nusikaltimus, T. Čepaitis davė melagingus parodymus,
kad  sulaukė  tik  policininkų  skambučio.  Nors  iš  tiesų  buvo  gavęs  tiesioginį  raštišką  Policijos
departamento  nurodymą  išjungti  portalą  www.laisvaslaikrastis.lt,  ir  jam  pakluso.  Visa  ši
nusikalstama veikla yra pridengiama taip pat nusikalstamais ir neteisėtais prokuratūros ir teismų
sprendimais.  Teisėjas  A.  Bartkus  nurodė,  kad  skundžiama  ikiteisminio  tyrimo  teisėjos  M.
Suchanskienės nutartis yra teisėta ir pagrista, ,,naikinti ją skundo motyvais nėra jokio teisinio ar
faktinio  pagrindo.  Prokurores  2022-08-17 sprendimas atsisakyti  pradėti  ikiteisminį  tyrimą buvo
priimtas  vadovaujantis  išsamia  surinktos  medžiagos  ir  aktualaus  teisinio  reguliavimo  analize,
kuriam pritarė  ikiteisminio  tyrimo  teisėja,  kuri  2022-09-01  nutartyje  nurodė  ir  įvertinusi  visas
priimtam sprendimui reikšmingas aplinkybes bei aiškiai pagrindusi šį savo sprendimą. Nutartyje
nurodyti argumentai aukštesniajam teismui nekelia jokių abejonių". Teismams nesukėlė abejonių,
kad  duoti  melagingus  parodymus  apie  sunkius  Policijos  departamento  darbuotojų  nusikaltimus
tikslu juos nuslėpti yra visiškai teisėta veikla. Pareiškėjo manymu tiek prokuroras, tiek ikiteisminio,
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tiek ir apygardos teismo teisėjai nutarė, kad meluoti apie nusikaltimo aplinkybes yra visiškai teisėta.
Nei  prokuroras,  nei  teisėjai  nepasisakė  nė  dėl  vienos  jo  skunde išdėstytos  faktinės  aplinkybės,
tiesiog sutiko su prokurorės nutarimu, kad apklausiamam policijos pareigūnų ir pasižadėjus duoti
teisingus  parodymus,  galima  visiškai  drąsiai  meluoti  ir  pasakoti  savo  išgalvotas  nusikaltimo
aplinkybes.  Tokia  teisėjų  M.  Suchanskienės  ir  A.  Bartkaus  "nutartys"  primena  dokumentų
klastojimą, piktnaudžiavimą tarnyba ir tarnybos pareigų neatlikimą. Abu čia išvardinti teisėjai – M.
Suchanskienė  ir  A.  Bartkus  piktnaudžiavo  savo  tarnybine  padėtimi,  siekdami  padėti  išvengti
atsakomybės visiems jo skunde išvardintiems asmenims. Abu suvokė, kad klastoja dokumentą ir
piktnaudžiauja  tarnyba,  tačiau  siekė  pridengti  žymiai  sunkesnius  nusikaltimus,  todėl  ir  padarė
nusikaltimus. Be to savo skunde pareiškėjas nurodo, jog yra akivaizdus piktnaudžiavimas tarnyba
 ir tarnybos pareigų neatlikimas– įvykusius faktus vertinti kaip pareiškėjo fantaziją ir išgalvotus
dalykus.  Prašo  pradėti  ikiteisminį  tyrimą  pagal  BK 228  ir  229  straipsnius.  Pareiškėjas  skunde
nurodo pateikęs objektyvius duomenys, patvirtinančius BK 228 straipsnyje ir BK 229 straipsnyje
nurodytų nusikalstamų veikų padarymą, ir priešingai negu kaip nurodo prokuroras Stanislav Barsul,
tokie duomenys nėra jo deklaratyvūs teiginiai ir subjektyvūs duomenys.

Pareiškimas / prašymas / skundas atmestinas.
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 1 straipsnyje nurodyta,

kad baudžiamojo proceso paskirtis yra ginant žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir
valstybės interesus, greitai, išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą,
kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas.
BPK taip pat numatyta, jog pradedant procesą turi būti įsitikinama, ar nėra aplinkybių, dėl kurių
procesas negalimas, o tokios aplinkybės yra, kai iš gauto skundo, pareiškimo ar pranešimo turinio
yra  aiškiai  suprantama,  kad  nurodyti  faktai  apie  padarytą  nusikalstamą  veiką  yra  akivaizdžiai
neteisingi ar yra aiškios BPK 3 straipsnio l dalyje nurodytos aplinkybės, iš kurių viena – nepadaryta
veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Tokiu atveju ikiteisminis tyrimas
nepradedamas, o pradėtas turi būti nutrauktas.

Baudžiamasis procesas yra tiesos nustatymo procesas. BPK 2 straipsnis įpareigoja prokurorą
bei  ikiteisminio  tyrimo  pareigūnus  reaguoti  į  kiekvieną  informaciją  apie  galimai  padarytą
nusikalstamą  veiką  ir  atlikti  visus  reikalingus  proceso  veiksmus  bei  priimti  visus  reikalingus
sprendimus,  kad  nusikalstama  veika  būtų  atskleista.  Kita  vertus,  tiek  pradedant  baudžiamąjį
procesą, tiek jau vykstančio proceso metu privalu įsitikinti, jog nėra priežasčių, dėl kurių procesas
negali būti vykdomas. BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad baudžiamasis procesas
negali būti pradedamas, o pradėtas turi būti nutrauktas, jeigu nepadaryta veika, turinti visus būtinus
ir  įstatyme  nustatytus  nusikaltimo  ar  baudžiamojo  nusižengimo  požymius.  Priešingu  atveju,
nepagrįstas  baudžiamasis persekiojimas būtų neteisėtas ir  grubiai  pažeistų persekiojamų asmenų
teises ir interesus. (Panevėžio apygardos teismo 2018 m. birželio 6 d. nutartis baudžiamojoje byloje
Nr. 1S-95-334/2018).

Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad prokuroro priimtas nutarimas yra argumentuotas ir
paremtas  objektyviais  įrodymais,  kurie  patvirtina,  jog  nusikalstama  veika  numatyta  BK  228
straipsnyje, 229 straipsnyje nebuvo padaryta, todėl pradėti ikiteisminį tyrimą, nėra pagrindo.

Pažymėtina, kad prokuroras yra savarankiškas priimdamas sprendimus ikiteisminio tyrimo
byloje. Teismas negali įpareigoti prokuroro užbaigti ikiteisminį tyrimą ir bylą perduoti teismui, jei
prokuroro pozicija aptariamu klausimu yra kitokia. Ikiteisminio tyrimo teisėjas nagrinėja skundus
dėl  prokurorų  nutarimų  pagrįstumo  ir  teisėtumo,  tačiau  negali  priimti  sprendimo  prokuroro
kompetencijos klausimu (Panevėžio apygardos teismo 2011 m. sausio 25 d. nutartis baudžiamojoje
byloje  Nr.  1S-112-366/2011).  Teismas,  vykdydamas  jam  ikiteisminio  tyrimo  metu  įstatymo
nustatytas  funkcijas,  pats  negali  vadovauti  ikiteisminiam tyrimui  ir  negali  įpareigoti  prokurorą
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atlikti kokius nors konkrečius ikiteisminio tyrimo veiksmus, taip pat ir nurodyti, kaip prokurorui
įvertinti ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis, kai prokuroras priima tik jo kompetencijoje
esančius  sprendimus,  taip  pat  negali  įpareigoti  prokurorą  priimti  konkretų  sprendimą,  kuris
ikiteisminio  tyrimo stadijoje  pagal  baudžiamojo  proceso  įstatymą yra  ne  teismo,  bet  prokuroro
kompetencija. Vadovaujantis BPK 64 straipsnio 2 dalimi, nagrinėdamas skundus dėl ikiteisminio
tyrimo pareigūno ar prokuroro proceso veiksmų ir nutarimų, teismas patikrina prokuroro sprendimo
teisėtumą bei pagrįstumą, o nustatęs pažeidimus, juos nurodo bei pasiūlo juos pašalinti (Panevėžio
apygardos teismo 2015 m. lapkričio 9 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr.1S-556-768/2015).

Pagal  BK  228  straipsnio  1  dalį  atsako  valstybės  tarnautojas  ar  jam prilygintas  asmuo,
piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelę žalą patyrė valstybė,
Europos  Sąjunga,  tarptautinė  viešoji  organizacija,  juridinis  ar  fizinis  asmuo.  Teismų praktikoje
išaiškinta, kad įgaliojimų viršijimas padaromas tik neteisėtu veikimu. Paprastai tai būna veiksmai,
priklausę kitų institucijų ar įstaigų kompetencijai,  veiksmai, kuriems atlikti reikalingas specialus
sprendimas ar leidimas, taip pat veiksmai, kurie nebuvo būtini ir kuriuos atlikti buvo galima tik
įstatyme ar kitame teisės akte nustatytais atvejais (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr.
2K-243/2007, 2K-64/2009, 2K-153/2009, 2K-283/2013, 2K-P-1/2014). Vadinasi, BK 228 straipsnio
prasme galima viršyti tik tuos įgaliojimus, kurie priskiriami valstybės tarnautojo ar jam prilyginto
asmens kompetencijai, dėl to kvalifikuojant tarnybos įgaliojimų viršijimą reikia nustatyti asmens
teises, įgaliojimus ir jų pobūdį (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-497/2014). Didelė
žala  BK 228  straipsnio  prasme  gali  būti  tiek  turtinė,  tiek  neturtinio  pobūdžio  žala,  dėl  kurios
nukenčia valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo. Šis
požymis  yra  vertinamasis,  todėl  kiekvienu  atveju  nustatomas  atsižvelgiant  į  konkrečias  bylos
aplinkybes,  t.  y.  neigiamų  padarinių  pobūdį,  veiksmus,  kuriais  piktnaudžiaujama  (jų  pobūdį,
trukmę), į tai, kokiais teisės aktais ginami interesai ir vertybės yra pažeidžiami, į kaltininko einamų
pareigų svarbą, padarytos veikos neigiamą poveikį valstybės tarnybos autoritetui, nukentėjusiųjų
skaičių  ir  kaip  jie  vertina  jų  atžvilgiu  padarytus  veiksmus  (kasacinės  nutartys  baudžiamosiose
bylose Nr. 2K-98/2014, 2K-361-895/2016, 2K-87-942/2017, 2K-189-1073/2019, 2K-28-222/2020).

Nagrinėjamu atveju matyti, kad pareiškėjas nurodo, kad Vilniaus apygardos teismo teisėjas
A. Bartkus 2022-09-01 priėmė nutartį dėl skundo Nr. IBPS-V-2335926-22, kurią suklastojo įrašęs
žinomai melagingus duomenis, ir taip padarė nusikaltimą - klastojo dokumentą ir piktnaudžiavo -
tai yra teisėjas, turėjęs pareigą vykdyti teisingumą ir vertinti pateikiamus įrodymus apie melagingus
parodymus,  nurodė,  kad duoti  melagingus parodymus prisiekus sakyti  tiesą yra visiškai  teisėta.
Teisėjas A. Bartkus sutiko su Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjos M. Suchanskienės 2022-09-
01  priimta  nutartimi  atsisakyti  pradėti  ikiteisminį  tyrimą  pagal  pareiškėjo  skundą.  Pareiškėjo
manymu abu čia išvardinti teisėjai -M. Suchanskienė ir A. Bartkus piktnaudžiavo savo tarnybine
padėtimi, siekdami padėti išvengti atsakomybės visiems jo skunde išvardintiems asmenims, todėl
piktnaudžiavo.  Abu  suvokė,  kad  klastoja  dokumentą  ir  piktnaudžiauja  tarnyba,  tačiau  siekė
pridengti žymiai sunkesnius nusikaltimus, todėl ir padarė nusikaltimus.

 Šiuo atveju pažymėtina,  kad teisėjo procesinė veikla  gali  būti  vertinama baudžiamosios
atsakomybės aspektu tik tada, jeigu vykdydamas jo kompetencijai paskirtus veiksmus, jis pažeidė
teisės aktų nuostatas ir šie pažeidimai savo pobūdžiu ir mastu atitinka BK numatytų nusikalstamų
veikų  sudėties  požymius.  Nagrinėjamu  atveju  tokių  aplinkybių  nėra  nustatyta.  Lietuvos
Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teisėjo veikla ir priimti procesiniai sprendimai galimos
baudžiamosios atsakomybės aspektu gali būti vertinami tik esant duomenų, jog atlikdamas teisėjo
kompetencijai  priskirtus veiksmus,  pareigūnas ar  valstybės  tarnautojas padarė tokio pobūdžio ir
masto  teisės  pažeidimus,  kurie  atitinka  nusikalstamos  veikos  požymius,  tuo  tarpu  nagrinėjamu
atveju duomenų apie galimai neteisėtus skunde minimų teisėjų veiksmus pareiškėjas nepateikė.

Nuorašas tikras
Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmai
2022-10-21



5

Kreipdamasis  į  prokuratūrą  bei  vėliau  skųsdamas  priimtus  procesinius  spendimus
pareiškėjas A. Drižius  nenurodo jokių objektyvių duomenų apie galimai padarytas nusikalstamas
veikas. Savo teiginius jis grindžia subjektyvia nuomone, kuri neparemta jokiais objektyviais faktais.
Vien tai, kad, pasak pareiškėjo, teisėjų M. Suchanskienės ir A. Bartkaus priimti sprendimai primena
dokumentų klastojimą, piktnaudžiavimą tarnybą ir tarnybos pareigų neatlikimą, nesudaro pagrindo
pradėti  ikiteisminį  tyrimą.  Tam,  kad  ikiteisminis  tyrimas  būtų  pradėtas,  ikiteisminio  tyrimo
organams  ir  teismui  turi  būti  pateikti  bent  minimalūs  galimai  padarytos  nusikalstamos  veikos
faktiniai duomenys. Šiuo atveju ikiteisminio tyrimo teisėjas   sprendžia, jog jokių tokių duomenų
pareiškėjas  nepateikė,  o  remiantis  vien  tik  A.  Drižiaus  subjektyvia  nuomone pradėti  ikiteisminį
tyrimą pagal BK 228 straipsnio 1 dalį nėra pagrindo.

Baudžiamojo kodekso 229 str. numatyta baudžiamoji atsakomybė valstybės tarnautojui ar
jam prilygintam asmeniui, kuris dėl neatsargumo neatlikęs savo pareigų ar jas netinkamai atlikęs,
jeigu dėl to valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo
patyrė didelės žalos.
Pareiškėjo manymu minėti teisėjai neatliko savo pareigos, nes įrašė žinomai melagingus duomenis į
savo nutartį, kad paslėpti nusikaltimus jo atžvilgiu.

Nors skunde teismui A. Drižius teigia, kad skundą tinkamai pagrindė faktiniais duomenimis,
tačiau pareiškėjo nurodyti konkretūs paminėtų teisėjų procesiniai sprendimai savaime nereiškia, kad
buvo padaryta kokia nors nusikalstama veika. Objektyvių duomenų, iš kurių matytųsi, kad nurodyti
teisėjai, vykdydami savo profesines funkcijas, piktnaudžiavo tarnyba, neatliko ar netinkamai atliko
jiems pavestas  pareigas,  nėra.  Atsižvelgiant  į  tai,  atsisakant  pradėti  ikiteisminį  tyrimą,  pagrįstai
konstatuota, jog nėra nusikalstamų veikų, numatytų BK 228, 229 straipsniuose, požymių (BPK 3
straipsnio 1 dalies 1 punktas).
Skundą nagrinėjantis teismas pažymi, kad įvertinus pareiškėjo skundo turinį matyti, kad A. Drižius
yra  linkęs  jam  nepalankius  procesinius  sprendimus  vertinti  kaip  nusikalstamas  veikas,  dažnai
įžvelgia neteisėtus valstybinių institucijų veiksmus, nepasitiki teisėsauga. Šiuo atveju ikiteisminio
tyrimo teisėjas nenustatė pagrindų, kuriais remiantis būtų tikslinga pradėti ikiteisminį tyrimą dėl A.
Drižiaus  nurodytų  asmenų,  kurie  vykdo  jiems  Lietuvos  Respublikos  Konstitucijos  pavestas
funkcijas.

Nurodytų argumentų kontekste teismas konstatuoja, kad prokuroras nutarime, priešingai nei
tvirtina Pareiškėjas, visapusiškai, pilnai ir objektyviai ištyrė pareiškėjo argumentus, šiuos įvertino
remdamasi  įrodymų  vertinimo  principais,  todėl  teismas  neturi  teisinio  pagrindo  pripažinti,
prokuroro nutarimą nepagrįstu. Vien tai, kad prokuroras nevertino bylos aplinkybių taip, kaip būtų
palankiau  Pareiškėjui,  nereiškia,  kad  buvo  pažeistos  įrodymų  tyrimo  ir  vertinimo  taisyklės  ar
prokuroras nevertino Pareiškėjo pateiktų argumentų.

Pareiškėjo  skundas,  kuriame  prašoma  panaikinti  Vilniaus  apygardos  prokuratūros 
Organizuotų  nusikaltimų  ir  korupcijos  tyrimo  skyriaus  prokuroro  Stanislav  Barsul  2022-10-06
nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, atmestinas,
Teismas, vadovaudamasis BPK 173 straipsniu ir 178 straipsniu,

n u t a r ė :

Pareiškėjo  Aurimo  Drižius  skundą  dėl  Vilniaus  apygardos  prokuratūros  Organizuotų
nusikaltimų  ir  korupcijos  tyrimo  skyriaus  prokuroro  Stanislav  Barsul  2022-10-06  nutarimo
atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, atmesti.

Nutartis  per  7  dienas  nuo jos  gavimo gali  būti  skundžiama Vilniaus  apygardos  teismui,
skundą paduodant per Vilniaus regiono apylinkės teismą Vilniaus rajono rūmus.

Nuorašas tikras
Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmai
2022-10-21



6

Teisėjas (-a) Marius Rapolas Žukas
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