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Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjas Valdas Bugelevičius
teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Aurimo Drižiaus (toliau – pareiškėjas) 2021 m.
vasario 5 d. skundo dėl prokuroro atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą priėmimo klausimą.

Teisėjas, susipažinęs su pareiškėjo skundu,

n u s t a t ė :

2021 m. vasario 5 d. Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo gautas Aurimo Drižiaus 2021 m.
vasario 5 d. skundas dėl prokuroro atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą.

Skundą atsisakytina priimti.
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau - BPK) 168 straipsnio 2 dalyje

yra  numatyta,  jog  atsisakydamas  pradėti  ikiteisminį  tyrimą,  prokuroras  ar  ikiteisminio  tyrimo
pareigūnas surašo motyvuotą nutarimą. BPK 168 straipsnio 5 dalies nuostatos numato ikiteisminio
tyrimo pareigūno ir prokuroro priimtų nutarimų atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą apskundimo
tvarką ir terminus. Skundas ikiteisminio tyrimo teisėjui dėl prokuroro priimto procesinio sprendimo
(nutarimo),  kuriuo  atsisakyta  pradėti  ikiteisminį  tyrimą,  turi  atitikti  tiek  bendruosius,  tiek  ir
specialiuosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų formai ir turiniui.

Gavęs pareiškėjo skundą, ikiteisminio tyrimo teisėjas patikrina prokuroro priimto procesinio
sprendimo  pagrįstumą  ir  teisėtumą  (BPK  173  straipsnis),  tačiau  šiuo  atveju  to  padaryti  nėra
galimybės,  nes  Aurimo  Drižiaus  pateiktas  skundas  neatitinka  bendrųjų  reikalavimų,  keliamų
procesinių  dokumentų  formai  ir  turiniui.  Pareiškėjas  savo  skunde  nenurodė  kokį  konkrečiai
prokuroro priimtą procesinį sprendimą jis skundžia, iš skundo turinio taip pat nėra aiški skundo
esmė, nenurodyti jokie apskundimo pagrindai ir motyvai. Toks ikiteisminio tyrimo teisėjui pateikto
skundo  turinio  nekonkretumas  ir  neapibrėžtumas,  teisėjo  manymu,  užkerta  kelią  išsamiam  ir
objektyviam skundo nagrinėjimui. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teisėjas daro išvadą, jog
Aurimo  Drižiaus  skundas  negali  būti  priimamas  ir  nagrinėjamas,  todėl  turi  būti  grąžintas  jį
padavusiam asmeniui.

Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 168, 173 ir
440 straipsniais,

n u t a r ė :

Aurimo Drižiaus 2021 m. vasario 5 d. skundą dėl prokuroro priimto procesinio sprendimo
atsisakyti priimti ir grąžinti jį pareiškėjui.

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

Teisėjas (-a) Valdas Bugelevičius
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