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n u s t a t ė:
Skundą, pareiškimą, 
pranešimą pateikęs 
asmuo

2020-08-31 gautas pareiškėjo Aurimo Drižiaus skundas, reg. Nr. AP-
22741.

Nustatytos aplinkybės ir pagrindas, dėl kurių baudžiamasis procesas negalimas
Lietuvos  Respublikos  generalinėje  prokuratūroje  elektroniniu  paštu  2020-08-31  buvo

gautas  ir  2020-09-02  į  Vilniaus  apygardos  prokuratūrą  nagrinėti  persiųstas  Aurimo  Drižiaus
(toliau - Pareiškėjas) skundas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo Lietuvos Respublikos Prezidento
kanceliarijos patarėjo Aisčio Zabarausko galimos nusikalstamos veikos bei Vilniaus apygardos
teismo teisėjos Jurgitos Kolyčienės piktnaudžiavimo tarnyba ir dokumentų klastojimo (reg. Nr.
AP-22741).

Skunde  nurodoma,  kad  Pareiškėjas  kreipėsi  į  prokuratūrą,  kai  Lietuvos  Respublikos
Prezidento  Gitano  Nausėdos  vyriausiasis  patarėjas  Aistis  Zabarauskas  ir  kita  patarėja  Vida
Petrylaitė raštu informavo teismą, kad Pareiškėjas yra valstybės priešas ir, kad tokią informaciją
jiems  perdavė  Vadovybės  apsaugos  departamentas  (toliau  –  VAD).  Pareiškėjo  manymu,  A.
Zabarauskas ir V. Petrylaitė yra šmeižikai, kurie patys sugalvojo, kad A. Drižius yra valstybės
priešas ir pasirėmė neva VAD suteikta informacija. 

Pareiškėjas  nurodo,  kad jis  kreipėsi  į  prokuratūrą  ir  į  teismą dėl  A.  Zabarausko ir  V.
Petrylaitės  šmeižto  ir  jo  skundą  dėl  atsisakymo pradėti  ikiteisminį  tyrimą  nagrinėjo  Vilniaus
apygardos teismo teisėja  J.  Kolyčienė,  kuri  nusprendė Pareiškėjo skundą dėl  šmeižto atmesti
nurodant, kad jokio prezidentūros darbuotojų nusikaltimo nebuvo. Pareiškėjo manymu, Vilniaus
apygardos teismo teisėja J. Kolyčienė suklastojo savo nutartį, priimtą 2020-04-09 Nr. IBPS-V-
678970-20,  melagingai  nurodydama,  kad  minėtas  A.  Zabarausko  šmeižikiškas  raštas  nebuvo
išplatintas. 

Taip pat Pareiškėjas nurodė, kad Baudžiamojo kodekso 154 straipsnyje nėra numatytos
išimtys prezidentūros darbuotojams A. Zabarauskui ir D. Šalkuvienei, kurie paskleidė šmeižtą
rengiant atsakymą į jo skundą ir jiems abiems pasirašius ant savo nutarimo. Pareiškėjo manymu,
Vilniaus apygardos teismo teisėja J. Kolyčienė puikiai suprato, kad jokios išimtys prezidentūros
darbuotojams dėl šmeižimo negali būti taikomos, tačiau šias išimtis pritaikė ir taip padarė dar
vieną nusikaltimą – piktnaudžiavo tarnyba.

Dėl  aukščiau išdėstytų  aplinkybių  Pareiškėjas  prašo  pradėti  ikiteisminį  tyrimą  dėl  A.
Zabarausko šmeižto jo atžvilgiu ir Vilniaus apygardos teismo teisėjos J. Kolyčienės atžvilgiu dėl
dokumento klastojimo ir piktnaudžiavimo tarnyba.
  

Ikiteisminį tyrimą atsisakytina pradėti.
 

Susipažinus  su  Pareiškėjo  skunde  nurodytais  duomenimis,  taip  pat  Integruotoje
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baudžiamojo  proceso  sistemoje  (IBPS)  ir  Informacinėje  prokuratūros  sistemoje  (IPS)  esančia
informacija,  nustatyta,  kad  A.  Drižiaus  prašymas  pradėti  ikiteisminį  tyrimą  dėl  to,  kad  A.
Zabarauskas  apšmeižė  jį  2019-11-20 rašte  "Dėl  sprendimo nesuteikti  akreditacijos"  Nr.  (1D-
3839) (toliau – 2019-11-20 raštas) yra kartotinis. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos generalinei
prokuratūrai pateikė 2020-01-21 skundą "Dėl prezidentūros patarėjo Aisčio Zabarausko šmeižto
"Laisvo laikraščio" atžvilgiu" (reg. Nr. AP-1994), kuriame nurodytos aplinkybės yra identiškos ne
tik  šio  2020-08-31  skundo  argumentams,  bet  ir  kitam Pareiškėjo 2020-06-26  pateikto  skundo
argumentams dalyje dėl A. Zabarausko galimai padaryto šmeižimo. Pažymėtina, kad dėl 2020-
01-21 skundo yra priimtas prokuroro 2020-02-03 nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą
medžiagoje  Nr.  M-2-02-00146-20;  nutarimo  teisėtumas  ir  pagrįstumas  patvirtintas  Vilniaus
miesto  apylinkės  teismo  2020-03-02  nutartimi  bei  įsiteisėjusia  ir  neskundžiama  Vilniaus
apygardos teismo 2020-04-09 nutartimi.

Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008-08-11 įsakymu Nr. I-
110  patvirtintų  Rekomendacijų  dėl  ikiteisminio  tyrimo  pradžios  ir  jos  registravimo  tvarkos
(Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2017-01-23 įsakymo Nr. I-15 redakcija) (toliau –
Rekomendacijos) 99 punkte nustatyta, kad gavus pareiškėjo ar jo atstovo skundą, pareiškimą ar
pranešimą  apie  nusikalstamą  veiką,  kuriame  nurodytos  iš  esmės  tokios  pačios  faktinės
nusikalstamos veikos aplinkybės kaip ir anksčiau gautame jo skunde, pareiškime ar pranešime,
dėl kurių jau priimtas nutarimas atsisakyti  pradėti  ikiteisminį tyrimą, skundas, pareiškimas ar
pranešimas  laikomas  kartotiniu,  naujas  nutarimas  nepriimamas,  o  pareiškėjui  ar  jo  atstovui
atsakoma  vadovaujantis  ikiteisminio  tyrimo  įstaigoje  nustatyta  asmenų  aptarnavimo  tvarka.
Pažymėtina ir tai, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau - BPK) 168 str.
1 d. yra nurodyta, kad 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 duomenys apie nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai neteisingi ar yra aiškios
šio  Kodekso  3  straipsnio  1  dalyje  nurodytos  aplinkybės.  Tuo  pačiu  pabrėžtina,  kad  minėto
Kodekso 3 str.  1 d.  6 p. yra nurodyta, kad baudžiamasis procesas negali  būti pradedamas,  o
pradėtas  turi  būti  nutrauktas  asmeniui,  kuriam  įsiteisėjo  teismo  nuosprendis  dėl  to  paties
kaltinimo arba teismo nutartis ar prokuroro nutarimas nutraukti procesą tuo pačiu pagrindu

Atsižvelgiant  į  tai,  jog  nustatyta,  kad  2020-08-31  skundas  dalyje  dėl  A.  Zabarausko
galimai padarytos nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso
(toliau – BK) 154 str.  1  d.  (Šmeižimas),  yra  kartotinis,  Pareiškėjo  2020-08-31 skundas  šioje
dalyje, vadovaujantis Rekomendacijų 99 punktu bei BPK 3 str. 1 d. 6 p., yra nenagrinėtinas ir
ikiteisminis tyrimas nepradėtinas..

Dėl  aukščiau  nurodytų  aplinkybių  Vilniaus  apygardos  teismo  2020-04-09  nutarties
medžiagoje  Nr.  M-2-02-00146-20 teisėtumas  bei  pagrįstumas  nesvarstytinas,  o  vertintinas  tik
teisėjos Jurgitos Kolyčienės veiksmų teisėtumas priimant šią nutartį. 

Prieš  vertinant  pateikto  skundo  turinį,  reikia  pažymėti,  kad Lietuvos  Respublikos
baudžiamojo  proceso  kodekso 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  proceso  sprendimus,  kad
nusikalstama  veika  būtų  atskleista.  Tačiau  pradedant  procesą  turi  būti  įsitikinama,  jog  nėra
priežasčių, dėl kurių procesas negali būti vykdomas. BPK 3 str. 1 d. 1 p. imperatyviai nustatyta,
kad  baudžiamasis  procesas  negali  būti  pradedamas,  o  pradėtas  turi  būti  nutrauktas,  jeigu
nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. 

Taip  pat  pažymėtina,  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
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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. 

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.  Šio
nusikaltimo – piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi – esmė yra ta, kad valstybės tarnautojas ar jam
prilygintas  asmuo  veikia  priešingai  tarnybos  interesams,  pažeisdamas  pagrindinius  tarnybos
principus,  iškraipydamas  tarnybinės  veiklos  esmę  ir  turinį  (kasacinė  nutartis  baudžiamojoje
byloje Nr. 2K-28-222/2020).

BK 228 str. numatyto piktnaudžiavimo objektyvieji požymiai pasireiškia: pavojinga veika
–  piktnaudžiavimu  tarnybine  padėtimi  arba  įgaliojimų  viršijimu;  pavojingais  padariniais  –
nurodytos  didelės  žalos  kilimu;  priežastinio  ryšio  tarp  padarytos  veikos  ir  kilusių  padarinių
buvimu.

Susipažinus  su  Pareiškėjo  pateiktu  2020-08-31  skundu  bei  Vilniaus  apygardos  teismo
2020-04-09  nutartimi,  esančia  medžiagoje  Nr.  M-2-02-00146-20,  teigtina,  jog nėra  jokių
objektyvių duomenų, patvirtinančių BK 228 str. nurodytiems subjektams padarytą žalą, o vien
Pareiškėjo  deklaratyvūs teiginiai  dėl  neva  teismo taikytų išimčių prezidentūros  darbuotojams,
nėra  pakankamas  pagrindas  tvirtinti,  kad  teisėjos  Jurgitos  Kolyčienės  veiksmuose  yra
nusikalstamos veikos, numatytos BK 228 str., požymių. Iš skundo turinio matyti, kad Pareiškėjas
iš esmės nesutinka su Vilniaus apygardos teismo 2020-04-09 priimta neskundžiama nutartimi,
kuria  atmestas  Pareiškėjo  skundas dėl  galimai  Lietuvos  Respublikos  Prezidento  kanceliarijos
patarėjų A. Zabarausko ir D. Šalkuvienės padarytos nusikalstamos veikos, numatytos BK 154 str.
1 d. Būtent dėl šių nurodytų aplinkybių Pareiškėjas prašo inicijuoti ikiteisminį tyrimą Vilniaus
apygardos teismo teisėjos Jurgitos Kolyčienės atžvilgiu. Pažymėtina, jog vien tai, kad Pareiškėjo
netenkina toks procesinis sprendimas, nereiškia, kad teisėja J. Kolyčienė piktnaudžiavo tarnyba,
neatliko ar netinkamai atliko jai pavestas pareigas ar padarė kokias nors nusikalstamas veikas.
Objektyvių  duomenų,  iš  kurių  būtų  galima  spręsti,  kad  teisėja,  vykdydama  savo  profesines
funkcijas, piktnaudžiavo tarnyba, nėra ir nebuvo gauta. Taip pat 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. Priešingai, vertinant pateikto skundo turinį, matyti, kad
Pareiškėjas  tik  formaliai  nurodo,  jog Vilniaus  apygardos  teismo  teisėja  J.  Kolyčienė  savo
procesinį sprendimą grindė melagingais argumentais bei pritaikė tam tikras išimtis prezidentūros
darbuotojams dėl šmeižimo. Kita vertus, Vilniaus apygardos teismo įsiteisėjusia ir neskundžiama
2020-04-09 nutartimi bei ja patvirtintais procesiniais sprendimais nustatytų faktinių aplinkybių
bei  teisinių  išvadų  subjektyvus  interpretavimas, siejant  šiuos  samprotavimus  su  2020-04-09
Vilniaus apygardos teismo teisėjos J. Kolyčienės priimto procesinio spendimo neteisėtumu bei
teisėjos veiksmų nusikalstamu pobūdžiu, suponuoja išvadą, jog Pareiškėjas tikisi, kad įsiteisėjusia
2020-04-09 nutartimi nustatytos aplinkybės būtų vertinamos iš naujo ir būtų vertinamos kitaip nei
aukščiau nurodytame procesiniame sprendime. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs,
kad teisėjo veikla ir priimti procesiniai sprendimai galimos baudžiamosios atsakomybės aspektu
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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 minimos teisėjos veiksmus Pareiškėjas nepateikė.

Dėl  Pareiškėjo  teiginio,  jog  Vilniaus  apygardos  teismo teisėja  J.  Kolyčienė  suklastojo
2020-04-09  nutartį,  išaiškintina,  kad dokumentas  laikomas  suklastotu  tada,  kai  kaltininkas
pakeičia kito asmens surašyto, atspausdinto ar kitaip pagaminto dokumento turinį arba savo vardu
surašo, atspausdina ar kitaip pagamina arba tik patvirtina kito asmens surašytą dokumentą, kurio
turinyje įtvirtinti objektyvios tikrovės neatitinkantys duomenys. Dokumento pagrindinė funkcija
yra visuomenei ar jos atskiriems nariams svarbių, teisinę reikšmę turinčių aplinkybių ar faktų
įvertinimas, įvairių teisių ir pareigų atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo fiksavimas bei visų
kitų juridinę reikšmę turinčių aplinkybių įtvirtinimas. Šiuo atveju skundas dėl galimai padarytos
nusikalstamos veikos, numatytos BK 300 str. 1 d., grindžiamas vieninteliu faktu – tai Pareiškėjo
subjektyvi nuomonė, jog Vilniaus apygardos teismo nutartyje nurodytos melagingos aplinkybės,
jog A. Zabarausko 2019-11-20 raštas nebuvo išplatintas. Pažymėtina, kad tik skundą nagrinėjantis
teismas sprendžia, kiek ir kokie duomenys būtini pagrįstam procesiniam sprendimui priimti, o
Pareiškėjo nesutikimas su teismo padarytomis išvadomis ir priimtais procesiniais sprendimais,
nesuponuoja išvados dėl padarytos nusikalstamos veikos buvimo. 

Įvertinus pateikto skundo visumą, daroma išvada, kad Pareiškėjo skundo argumentai dėl
galimai padarytų nusikalstamų veikų, numatytų BK 228, 300 str., yra paremti prielaidomis bei
subjektyviais  samprotavimais,  o  ne  faktiniais  duomenimis,  todėl  nagrinėjamu  atveju  pradėti
ikiteisminį  tyrimą  dėl  Pareiškėjo  skunde  nurodytų  aplinkybių  nėra  nei  faktinio,  nei  teisinio
pagrindo. Iš  skundo  turinio  visumos  matyti,  jog  iš  esmės  Pareiškėjas  galimas  nusikalstamas
veikas  įžvelgia  ir paremia  savo  subjektyvia  faktinių  aplinkybių  interpretacija,  nors  iš  esmės
nesutinka su teisėjos J. Kolyčienės BPK nustatyta tvarka priimtu procesiniu sprendimu. 

Apibendrinus  tai,  kas  išdėstyta  aukščiau, konstatuojama,  jog  nėra  objektyvių  ir
neginčijamų  duomenų,  galinčių  patvirtinti  Pareiškėjo  skunde  nurodytos  Vilniaus  apygardos
teismo teisėjos J. Kolyčienės veiksmuose esant kokių nors nusikalstamų veikų sudėties požymių,
todėl  nagrinėjamu atveju  pradėti  ikiteisminį  tyrimą pagal  Pareiškėjo  skundą atsisakytina,  nes
nepadaryta  veika,  turinti  nusikaltimo  ar  baudžiamojo  nusižengimo požymių. Pažymėtina,  kad
siekiant  patraukti  asmenį  baudžiamojon  atsakomybėn,  jo  veiksmuose  būtina  nustatyti  visus
būtinus nusikalstamos veikos sudėties požymius. Nutarimas pradėti ikiteisminį tyrimą negali būti
grindžiamas  prielaidomis,  priešingai,  jis  turi  būti  grindžiamas  tik  patikimais  duomenimis.
Baudžiamasis procesas turi prasmę tik tuomet, kai jį inicijuojant ir tęsiant yra manoma, kad bus
išaiškinta nusikalstama veika ir ją padariusiam asmeniui bus pritaikyta baudžiamajame įstatyme
numatyta  sankcija.  Proceso  pradėjimas  nesant  tam  pagrindo  galėtų  būti  vertinamas  kaip
neleistinas žmogaus teisių varžymas. 

Lietuvos  Respublikos  generalinio  prokuroro  2008-08-11 įsakymu Nr.  I-110 patvirtintų
Rekomendacijų  dėl  ikiteisminio  tyrimo  pradžios  ir  jos  registravimo  tvarkos  (Lietuvos
Respublikos generalinio prokuroro 2017-01-23 įsakymo Nr. I-15 redakcija) 47 punkte numatyta,
kad jei pareiškėjo skunde, pareiškime ar pranešime nurodyti požymiai veikos, kurią pareiškėjas
klaidingai  vertina  kaip  nusikalstamą,  nurodyta  veika  neatitinka  visų  būtinų  konkrečios
nusikalstamos veikos sudėties požymių ar išdėstyti deklaratyvaus turinio teiginiai, grindžiami ne
faktiniais  duomenimis,  bet  samprotavimais  ar  prielaidomis,  sprendimas  atsisakyti  pradėti
ikiteisminį tyrimą priimamas BPK 168 straipsnyje nustatyta tvarka ir BPK 3 straipsnio 1 dalyje
nustatytais pagrindais. 

Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada,  kad Pareiškėjo skunde nėra duomenų,
jog  buvo  padaryta  veika,  turinti  nusikaltimo  požymių,  todėl  nagrinėjamu  atveju  pradėti
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ikiteisminį tyrimą pagal A. Drižiaus skundą atsisakytina.
Atsižvelgdamas į  išdėstytas aplinkybes ir  vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos  baudžiamojo
proceso  kodekso  (toliau  –  BPK)  168 str.,  3 str. 1 d. 1 p.,  3 str. 1 d. 6 p.,  n u t a r i a  atsisakyti
pradėti ikiteisminį tyrimą.
Veika, dėl kurios 
atsisakyta pradėti 
ikiteisminį tyrimą

Lietuvos  Respublikos  baudžiamojo  kodekso  228  str.  1  d.  –
Piktnaudžiavimas.
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 str. 1 d. – Dokumento
suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu.

Nustatytas 
administracinis teisės 
pažeidimas ar kituose 
teisės aktuose numatytas
nusižengimas

 

Nustatyto 
administracinio ar kito 
teisės pažeidimo 
medžiagą nutarta 
perduoti

 

Kiti sprendimai, susiję 
su atsisakymu pradėti 
ikiteisminį tyrimą

 

Nutarimo nuorašą 
nutarta išsiųsti

Pareiškėjui Aurimui Drižiui.

Vadovaujantis BPK 168 straipsnio 5 dalimi, ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimas atsisakyti
pradėti  ikiteisminį  tyrimą  per  7  dienas  nuo  nutarimo  nuorašo  gavimo  dienos  gali  būti
skundžiamas prokurorui, o prokuroro nutarimas – ikiteisminio tyrimo teisėjui. Jeigu prokuroras
nepanaikina nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, jo sprendimas gali būti skundžiamas
ikiteisminio tyrimo teisėjui.
Nutarimą priėmė Prokuroras Ramūnas Šileika
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