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DĖL SKUNDO NR. AP-2542

Kauno  apygardos  prokuratūros  Kauno  apylinkės  prokuratūroje  2022-01-28  gautas,  iš
Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Imuniteto valdybos
persiųstas, pareiškėjos Viktorijos Fetaimia skundas Nr. AP-2542 "Dėl Kauno Žaliakalnio policijos
atsisakymo  tirti  kišimąsi  į  asmeninį  gyvenimą  ir  sukčiavimą".  Pareiškėja  teikia  skundą  dėl
sprendimo  atsisakyti  pradėti  ikiteisminį  tyrimą  medžiagoje  Nr.  M-1-01-02477-22.  Skunde
kvestionuoja ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokurorų atlyginimus ir pajamų bei turto deklaracijas.
Pareiškėja padarė išvadą, kad Žaliakalnio policijoje susirinko neadekvačių asmenų būrelis, kurie
psichologinį spaudimą vadina terorizavimu, nes tame skyriuje pradėtas aplinkybių patikslinimas,
pagal  požymius  nusikalstamos  veikos,  numatytos  BK 145 str.  2  d.   (Grasinimas nužudyti  arba
sunkiai  sutrikdyti  žmogus  sveikatą)  medžiagoje  Nr.  M-1-01-02477-22.   Pareiškėjos  tvirtinimu,
viskas buvo išsigalvota, kad pareiškėja prašo tirti kėsinimąsi nužudyti, kai ji prašė tirti akivaizdžius
privataus gyvenimo pažeidimus. Skunde cituojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.23
str. Pareiškėja išreiškia asmeninę subjektyvią nuomonę apie nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį
tyrimą  medžiagoje  Nr.   M-1-01-02477-22 turinį,  analizuoja  tekstą.  Prašo  ištirti  jos  pirminiame
pareiškime nurodytas aplinkybes ir perduoti tyrimą Kauno miesto Centro policijos komisariatui, nes
Žaliakalnio policijoje niekas nedirba, kas pareiškėjai aišku, pagal jai matomas pajamų deklaracijas. 

Prokuratūroje  gautas  skundas  nagrinėjamas  vadovaujantis  Asmenų aptarnavimo Lietuvos
Respublikos prokuratūroje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro
2020 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. I-103 (toliau – Aprašas). 

Nagrinėjant skundą buvo susipažinta su Informacinėje prokuratūros sistemoje, Integruotoje
baudžiamojo proceso sistemoje, Dokumentų valdymo sistemoje esančiais duomenimis ir nustatyta,
kad pareiškėja apskundė nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą medžiagoje M-1-01-02477-
22 (skundo Nr. AP-1792) Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūrai. 2022-01-27
Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Trečiojo skyriaus prokuroras Alius
Juodviršis, išnagrinėjęs pareiškėjos skundą dėl nutarimo ir susipažinęs su medžiaga, padarė išvadą,
kad skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo naikinti 2022-01-19 skundžiamo nutarimo,
todėl  V.  Fetaimia  skundą  (Nr.  AP-1792)  atmetė.  Nutarime  prokuroras  išaiškino  šio  nutarimo
apskundimo tvarką, t. y. nutarimas per 7 (septynias) dienas nuo nutarimo nuorašo gavimo dienos
gali būti skundžiamas Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų ikiteisminio tyrimo teisėjui.

Iš pareiškėjos skundo Nr. AP-2542 turinio ir motyvų, galima daryti išvadą, kad pareiškėja
pakartotinai  kreipiasi  į  prokuratūrą skųsdama 2022-01-19 Kauno apskrities  vyriausiojo policijos
komisariato Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresniosios tyrėjos
Justinos Danilaitės nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą medžiagoje Nr. M-1-01-02477-22,
tačiau šio nutarimo teisėtumas įvertintas ir patikrintas prokuroro 2022-01-27 nutarimu, todėl nėra
objektyvaus  ir  teisėto  pagrindo pakartotinai  tikrinti  nutarimo teisėtumą.  Atsižvelgiant  į  tai,  kad
pareiškėja  kreipiasi  su  analogišku  skundu  dėl  jau  ištirtų  aplinkybių  nutarime  atsisakyti  pradėti
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ikiteisminį  tyrimą,  kurio  teisėtumas  buvo  patikrintas  prokuroro  nutarimu,  toks  skundas
pripažįstamas  kartotiniu  ir  negali  būti  nagrinėjamas  iš  esmės.  Pareiškėja  nenurodo jokių  naujų
aplinkybių, kurios nebuvo tirtos ir įvertintos priimant aukščiau minėtus sprendimus.  Atsižvelgiant į
tai, kad nėra jokių objektyvių aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pareiškimo tyrimo metu, ištirtos
situacijos ir nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą teisėtumo klausimas negali būti iš naujo
kvestionuojamas, sprendimą dėl nutarimą pagal kompetenciją priėmus prokurorui A. Juodviršiui. 

Aprašo  42.3.  punkte  numatyta,  kad  nenagrinėtais  gali  būti  paliekami  tokie  prašymai  ar
skundai, kurie yra kartotiniai. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos V. Fetaimia pareiškimas (reg. Nr.
AP-2542) yra kartotinis, naujų aplinkybių, susijusių su ankstesniais skundais, nepateikiama, todėl
vadovaujantis Aprašo 42.3. punktu šis prašymas paliekamas nenagrinėtu.

Vadovaujantis  Aprašo  54.1  punkto  nuostatomis,  informacinio  -  aiškinamojo  pobūdžio
atsakymai yra neskundžiami.
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