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Aurimui Drižiui 
Konstitucijos pr. 23B, Vilnius 

 2021-09-21 Nr. 17.2.- 

Siunčiama el. paštu llredakcija@gmail.com     
 

DĖL 2021-09-16 PAREIŠKIMŲ 
 
Lietuvos Respublikos generalinėje prokuratūroje 2021 m. rugsėjo 16 d. gauti ir užregistruoti 

Aurimo Drižiaus 2021 m. rugsėjo 16 d. pareiškimai (reg. Nr. AP-23949 ir Nr. AP-23934) dėl 
Konstitucijos nuostatų nesilaikymo ir netinkamų teisės aktų taikymo, nusikalstamų Lietuvos 
Aukščiausiojo teismo teisėjų A. Gutausko ir A. Pažarskio, taip pat Vilniaus apygardos teismo teisėjų 
D. Pranytės-Zaleskienės, L. Gurevičienės, V. Pakalnytės  veiksmų bei Vilniaus apygardos teismo 
teisėjų A. Survilienės, A. Šumsko, V. Pakalnytės - Tamošiūnaitės galimo nusikalstamo 
piktnaudžiavimo, kuriais prašoma įvertinti ar Lietuvos Aukščiausiojo teismo ir Vilniaus apygardos 
teismo teisėjų veiksmuose nėra korupcinio pobūdžio nusikalstamų veiksmų požymių. 

 
Nustatyta, kad pareiškėjas A. Drižius reguliariai kreipiasi į prokuratūrą, prašydamas pradėti 

ikiteisminį tyrimą pareigūnams, prokurorams ir teisėjams, priėmusiems jo netenkinančius 
procesinius sprendimus (pvz. medžiagos dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą Nr. M-2-01-
00138-16 (prokurorės R. Poškienės atžvilgiu), Nr. M-2-02-00111-17 (teisėjų A. Kartanienės, A. 
Pikelio ir A. Abramavičiaus atžvilgiu), Nr. M-2-01-00028-17 (teisėjos A. Valinskienės, prokurorų J. 
Rėksnio ir S. Stulginskio atžvilgiu), Nr. M-2-01-00039-17 (prokuroro A. Meškos atžvilgiu), Nr. M-
2-02-00522-17 (teisėjų A. Survilienės, A. Šumsko, V. Pakalnytės-Tamošiūnaitės atžvilgiu atsisakyta 
pradėti ikiteisminį tyrimą dėl analogiškų pareiškėjo 2021-09-16 pareiškime nurodytų aplinkybių), 
Nr. M-1-01-04711-18 (teisėjos A. Survilienės atžvilgiu), Nr. M-2-02-01051-18 (teisėjų A. 
Survilienės, A. Šumsko, V. Pakalnytės-Tamošiūnaitės atžvilgiu atžvilgiu atsisakyta pradėti 
ikiteisminį tyrimą dėl analogiškų pareiškėjo 2021-09-16 pareiškime nurodytų aplinkybių), Nr. M-2-
02-00095-19 (teisėjų V. Kažio, P. Karvelio, A. Budrio ir D. Kazlauskienės atžvilgiu), Nr. M-2-02-
00464-19 (prokurorų E. Papučkos ir J. J. Kryževičienės atžvilgiu), Nr. M-2-02-00482-19 (teisėjų E. 
Vanago, D. Grizicko ir A. Survilienės atžvilgiu), Nr. M-2-01-00024-19 (teisėjų V. Grabinsko, S. 
Rudėnaitės ir G. Sagačio atžvilgiu), Nr. M-2-02-00902-19 (teisėjos R. Petkuvienės ir prokuroro J. 
Rėksnio atžvilgiu), Nr. M-2-01-00002-20 (Specialiųjų tyrimų tarnybos valdybos viršininko R. Gylio 
atžvilgiu), Nr. M-2-02-00496-20 (teisėjų G. Dzedulionio, A. Pesliako ir J. Čepukėnienės atžvilgiu), 
Nr. M-2-02-00539-20 (teisėjos A. Survilienės atžvilgiu), Nr. M-2-02-00558-20 (teisėjų V. Petraičio, 
R. Patackienės, S. Punio ir V. Švedienės atžvilgiu), Nr. M-2-02-00587-20 (teisėjų M. Striauko, A. 
Cinino, V. Pakalnytės-Tamošiūnaitės, G. Dzedulionio ir prokurorės D. Kisinienės atžvilgiu), Nr. M-
2-02-00751-20 (teisėjos A. Bielskės atžvilgiu), Nr. M-2-02-00768-20 (teisėjų N. Vigelienės, D. 
Pranytės-Zalieckienės, L. Gurevičienės, V. Pakalnytės-Tamošiūnaitės, prokuroro G. Juknos 
atžvilgiu atžvilgiu atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą dėl analogiškų pareiškėjo 2021-09-16 
pareiškime nurodytų aplinkybių), Nr. M-2-01-00034-20 (teisėjų D. Vaidachavičienės, M. Striauko, 
A. Cinino, V. Pakalnytės-Tamošiūnaitės, G. Dzedulionio, prokurorų D. Kisinienės ir M. Jovaišos 
atžvilgiu), Nr. M-2-02-01016-20 (teisėjos J. Kolyčienės atžvilgiu), Nr. M-2-02-00070-21 (teisėjos 
L. Valentukonytės atžvilgiu), Nr. M-2-02-00074-21 (teisėjos  I. Mateikienės atžvilgiu), Nr. M-2-02-
00311-21 (dėl galimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo piktnaudžiavimo). Dalyje A. Drižiaus 
pareiškimų, kurių pagrindu surinktos minėtos medžiagos dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą, 
nurodytos aplinkybės kartojasi. 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ir 2020-05-07 nutarime, priimtame medžiagoje Nr. M-2-02-
00539-20, kuriuo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą A. Sadecko atžvilgiu dėl A. Drižiaus 2021-
09-16 pareiškimuose išdėstytų aplinkybių, taip pat aprašoma visa eilė A. Drižiaus prašymų, 
anksčiau pateiktų dėl to paties dalyko. 
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Išaiškiname, kad Prokuratūra nevykdo teismų priimtų procesinių sprendimų kontrolės, o 
vien ta aplinkybė, kad pareiškėjo netenkina teismų priimti galutiniai neskundžiami sprendimai, nėra 
pagrindas spręsti klausimą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo tokius sprendimus priėmusių teisėjų 
atžvilgiu. Ikiteisminis tyrimas nėra priemonė tikrinti išnagrinėtoje byloje priimto teismo sprendimo 
teisėtumą ir pagrįstumą. Teisėjų ir prokurorų neva padarytų nusikalstamų veikų kildinimas iš jų 
sprendimų, priimtų vykdant tiesiogines funkcijas, yra nepagrįstas ir nemotyvuotas veikimas, todėl, 
tokio pobūdžio pareiškimai, nesant konkrečių objektyvių duomenų apie galimai padarytas 
nusikalstamas veikas, nėra nagrinėtini. 

 
Dėl pareiškėjo nurodomų aplinkybių dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų 

skyriaus pirmininko Aurelijaus Gutausko 2020-10-06 pateikto atsakymo Nr. DOK-4826, 
pažymėtina, kad pareiškėjui buvo išaiškintos galiojančios Lietuvos Respublikos baudžiamojo 
proceso kodekso (toliau – BPK) nuostatos, numatančios, jog baudžiamosios bylos negali būti 
atnaujintos kokiais nors kitais pagrindais ir sąlygomis, pvz., dėl netinkamai įvertintų įrodymų, 
BPK pažeidimų, neteisingos, t. y. per griežtos ar švelnios, bausmės paskyrimo ir pan. Pareiškėjui 
buvo išaiškinta, jog bylos atnaujinimo pagrindu, negali būti pareiškime išdėstyti teiginiai dėl 
teisėjo A. Pažarskio veiksmų ir prašymas įvertinti teisėjo kvalifikaciją, o taip pat nurodyta, jog  
pareiškime turi būti suformuluoti aiškūs teisiniai argumentai, pagrindžiantys bylos atnaujinimo 
pagrindų buvimą, kaip kad to reikalauja įstatymo normos. Pažymėtina, kad nurodyti pareiškimo 
dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo trūkumai neužkerta kelio pareiškėjui juos ištaisius pakartotinai 
kreiptis į teismą pateikiant patikslintą pareiškimą dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo. 
 Darytina išvada, kad pareiškėjo išdėstyti teiginiai dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko Aurelijaus Gutausko pateikto atsakymo, kurių didžioji dalis 
yra nekonkreti bei yra pagrįsta subjektyviu įstatymo nuostatų vertinimu arba tiesiog įstatymo 
nuostatų citavimu, nėra tinkamu pagrindu konstatuoti, jog 2021-09-16 pareiškime nurodomos 
faktinės aplinkybės yra konkrečios, atitinkančios bent minimalius objektyviuosius nusikalstamos 
veikos sudėties požymius. 

Taip pat pažymime, kad pareiškėjas nesutikdamas su teismų jo atžvilgiu priimtais 
nuosprendžiais, sutinkamai su BPK 452 straipsniu, turi teisę pats paduoti pareiškimą dėl 
baudžiamosios bylos atnaujinimo, pareiškime nurodydamas aiškius teisinius argumentus, 
pagrindžiančius bylos atnaujinimo pagrindų buvimą, kaip kad to reikalauja įstatymo normos. 

 
Remiantis išdėstytais faktais ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 

2020 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. I-103 (Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2021 m. 
rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. I-178 redakcija) patvirtinto Asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos 
prokuratūroje tvarkos aprašo (toliau - Aprašas) 42.3 punktu (yra kartotiniai), 42.9 punktu 
(pareiškimas yra nesuprantamo turinio, neaiškus dėl nekonkrečiai nurodytų aplinkybių, grindžiamas 
akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais), 42.7 punktu (prašoma išspręsti klausimą, kuris 
nagrinėjamas teisme ar šiuo klausimu teismas jau yra priėmęs sprendimą) A. Drižiaus 2021-09-16 
pareiškimai paliekami nenagrinėtais. 

Vadovaujantis Aprašo 51 punktu, išaiškinu, kad šis atsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos 
Respublikos generaliniam prokurorui (jo pavaduotojui). 
 
 

Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo 
departamento vyriausiasis prokuroras 

 Martynas Jovaiša 

 


