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BaudZiamoji byla Nr. tA-48-634/2020
Teisminio proceso Nr. r-38- t-00030-2013-2
Procesinio sprendimo kategorijos: l. 1.8. 1. l;

2.4.6.1;2.4.7

KAUNO APYGARDOS TEISMAS

NUOSPRENDIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2020 m. balandZio I0 d.
Kaunas

Kauno apygardos teismo BaudZiamrfiq bylq skyriaus teisejq kolegija, susidedanti i5 teisejq
Albino Antanaidio, Giedriaus Endriukaidio (kolegijos pirmininkas ir prane5ejas) ir Nerijaus Meiludio,
sekretoriaujant lngai MieldaZytei,
dalyvaujant prokurorui Benediktui Lei5iui,
i5teis intajam Giedriui Sarkanu i, jo gynejai advokatei Ram utei B udrytei,
specialistui Pavel Krasovski,
viesame teismo posedyje apeliacine Zodinio proceso tvarka i5nagrinejo baudZiam4i4 byl4
pagal iiteisintojo Giedriaus Sarkano ir Vilniaus apygardos prokurat[ros Vilniaus apylinkes
prokuraturos Trediojo skyriaus prokuroro Benedikto Lei5io apeliacinius skundus del Vilniaus miesto
apylinkes teismo.2Ol8 m. balandZio 25 d. nuosprendZio, kuriuo:
Giedrius Sarkanas i5teisintas del pateikto kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos baudiiamojo
kodekso 170 straipsnio 2 dali, nes nebuvo padaryta veika, turinti Sio nusikaltimo ar baudZiamojo
nusi}engimo poZymiq bei iSteisintas del pateikto kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos baudZiamojo
kodekso 1702 straipsnio 1 dali, nes neirodyta, kad jis dalyvavo padarant 5i4 nusikalstam4 veik4.
-feisejq

kolegija

nustate:

l.

Giedriui Sarkanui buvo pateikti kaltinimai pagal Lietuvos Respublikos baudZiamojo kodekso
(toliau - BK) 170 straipsnio 2 dali ir 1702 straipsnio I dali, kad jis vieiai tydiojosi, niekino, skatino
neapykant4 Zmoniq grupdms deljq lyties, tautybes ir kilmes bei socialines padeties ir vieSai neige
ir 5iurkSdiai menkino SSRS nusikaltimus Lietuvos Respublikai, o biitent kad:

Ll. jis,20l3

m.geguZes 4 d., bldarnas adresu: Vilniaus m., Architek\g.102-46, i5 kompiuterio,
turindio IP adres4 Nr- 78. 151.72.216, viesai - internetiniame tinklapyje ,,www.[ietuviais.lt"
publikavo straipsn! ,Jr v€l Vilniuje triumfuoja lenkai" kuriarne, i5destydamas kontraversiSkas
paZi[ras i Lietuvos visuomeninius ir politinius rei5kinius, Iietuvius, kaip Zmoniq grupg,
skiriam4 tautiniu pagrindu, vertino itin neigiamai, menkinamai, skatino saviniek4 tarp padiq
lietuviq kaip tautos atstovq, straipsnyje nrlrodydatnas Siuos teiginius: ,,Milsg, lietuvitl
tragedija - tai, kad mes patys leidomis poveriiomi paiia paskuline visq niekinama tauta
vadinamojoje ,,Lietuvos Respublikoje". Juk mes, lietuviai, bijome ir prasiiioti apie savo
tautines idejas, kad kitq dienq negoutume kvietinto i policiiq. {domu, kiek lietuvaiiiq
neiisigqstt| VIESAI pasatq,ti, kad yra lietuvis patriofias, kad myli savo tautq ir iali, kad joms
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nesvarbu, k4 apie jas pagalvos ar para$,s? Ne lenkai permet| didiiqiq valstybes paromos
dalj uisienio kalb4molEmui, swuikindamivkq tarybiniais laiknis taip puoseletos lietuvybLs
prestiiq ir paversdami didelg da$ nzokinh4 vi.siSfuis lietuvizq kalbos beraiiiais. Ne lenlcai
uidraude mums praiygiuoti Gedimino prospefuu kovo I l-qjq ir uisiunde ant su trispalvemis
ir Kudirkos bei Basanaviiiaus portretals nedrqsiai tipenusiy lietwitl policijq su Sunimis Vilniaw savivaldybeje daugumq vis dar sudaro ne lenkai ir ne rusai. Ne lenkai aftml ii
etniniq lietuvitl teisg j valstybis apmokamq advokatq, paversdami lietuultbg gnuliila
beteisiihtmo iakiniu, prolarory bei teisejq pasityiiojima objelAu. Ne lenkai sutrukd|
atiauldi ,,Kristaus Karaliaus" inlronizavimo aktus Sallininlag bei Yilniaus raionuose, bent
jau formaliai panaikinusius lenkq dominuojamose teritorijose Lietuvos Respublilas
suverenitetq. Ne lenkai atmerc praiymq jgnendinti Lietuvos konstitucijq bei islatymus ir
atimti ii LLM sukiiavimo pagalba (nuslepiant koalicijos su Rus4 aliansu bei Liaudies
partijafaktq) lgttus seimilnq mandatus daugiamandatije apygordoie - tiek.VRKpirmininko,
tiek visll teisijtl pavardis buvo lietuvislas. Pagaliau, ne lenkai patys sau iisidave leidimq

demonstruoti Gadimino prospehu su Lenkijos v1liavomis ir antilieluviSkois bei
antivalstybiniais Sukiais. Tod*l ndra ko pykti ont lenhq. Jie juk mato, lakie gtuiiai susirinkl
del pirmenybds vagiant ir sAdant ui grot4 besiriejaniio Seimo kloalaie, vagiq loiitl principu
veikianiiose savivaldybese - nxato, kaip lietuviq tauta vis spariiau ir negriitamiau
dezintegruojasi. Kaip jie dar tur1ty elgtis, gnendami tokioje miilo laryetoie, kaip
vadinamoji ,,Lietuvos Respublika", matydami kasdienvis labiau nylataniiq lruvqsava iali
apvaginejaniiy ir iidavinejaniiry, kie,loienam uisienieiiui i uipalcali lendaniiry, ii baimds del
savo lovelio dienq nakti drebaniiry lietuviyT " tokiu biidu j is viesai tyd'iojosi, niekino ir skatino
neapykant4 Zrnoniq grupei d€l lietuviq tautybes ir kilmes;

l.2.jis,2013 m. geguzes 13 d., biidamas adresu: vilniaus m., Architektq g. 102-46, is
kompiuterio, turintio IP adres4 Nr. 78.157.72.216, viesai - intemetiniame tinklapyje
,,www-liefuviais.lft publikavo skaipsni ,,Feministi.s prieS Lietuvos uyrus ir materi$', kuriame
niekinamai apibrcZe vyrq ir motery sant5/kius, Ieim4, skatino neapykant4 moterims kaip
Zmoniq grupei del jq lyties, straipsnyje nurodydamas Siuos teiginius: ,,lu{oterq smurto
lconvencija siekia paversti moteris privilegijuotomis vyry ativilgiu"; ,,Lietuvoie moteris iau

dabar gali paversti vyrq smo baudi,iauninht"; ,llimentus nustotantys ,,Lieluvos
Respublilas" teises alaai igatina visiikai apipleiti su vaik4is negvenanti i4 gimdytoiq, o
lcadongi vailaibeyeikvisada liels su molino, o apie teisij4feminisiitg iilrypeliikamqimonis
pasakoja legendas, tadfaldifllui moterims suteikiarna leisd pavergti savo vailq tdvus."; ,,Vis
daugiau lietuvi4 motery pasmerkiamos gwenimui be uyro <...> vyrarnsfalaiSlmi neapsimolca
rizihnti netgi bandyti pradeti kisiikai nelygius sanlykius.", taip pat vieSai tydiojosi, niekino
ir skatino neapykant4 Svedijos ir Norvegijos pitiediams kaip 5iq tautq atstovams del jq
tautybes ir kilmes, straipsnyje nurodydamas Siuos teiginius: ,,Vyrus norima paversti tokiais
pat iikrypdliuis, kaip Svedai ar norvegaf'; ,,Prisiminus apsiseilciusitg, ii baim4s del savgs
iagsindiE vikingq vaitraiiiq vaizdus, pavadinti jttos vyrais neapsiveriia lieiwis - kaikokios
apgotlitin:os mazgorcs: ne tai grybai, ne tai dariovds, bet tikrai ne iauni vaikinai.";
,,verlesmingas bailys yra rnrmalus eilinio norvego tipa.{'; ,a\kandinwijoje feministes iau
seniai visiikai dominuoja, o vyrai jau apie Simtmeti sistemingai veriiomi beteisia,is moterq
pastumdeliais."i ,,O ir patys skondinauai jau seniai moka ui sovo vyrq iSsigimimq."; ,tS
iisigimstanihlskandirmvry reikia ntolrytis ne tiek, kq reikia daryti, o greiiiau- ko tikrai reikia
vengti", taip pat vieiai tydiojosi ir niekino Svietimo sistemos darbuotojus, kaip Zmoniq grupq
del jq socialines padeties, straipsnyje nurodydamas Siuos teiginius: ,,Lietuviai iau rwbegali
ruritt pilnweriiq ieimry, nes molcltklose vailas veri.iu ftvq negerbianiiais ir juos
skundiianiiais iflgamomis. Nesulinkantiems augirui busimqj4 iilrypelit4 tenlra rinldis larp
atsisalcymo lei.sti savo vaikus i molcyHq ir bevaikystis-"; ,,Yaikut leisti i molyHq t4vai
verdiami prievarta, taigi siekiama priuersli liettnius paiius vesti vaikus ten, latritns auWes
visiitcais i1gamomis, iito'ypetiais, negerbianiiais savo tivq ir savo tautos kuililros, oiei tivai

3

bandys prieSintis moraliniant savo alialry iagininrui - vaikus iS jq greiiiausiai atiminis, kaip
it iioje srilyje pirrnoujaniiq skandinavq patirties."; ,J,R molcyklos ne tik lmd

galinra sprgsti

bruka vaikams begediikq propagandq, iilt'aipytq istorijq bei vyrinusybes religijq bet tr
auklejajaunuosius lietuvius iigamomis, iidavikais, begddiiais sqvo tavq skundijais. ", tokiu
budu vieiai tydiojosi, niekino ir skatino neapykant4 Zmoniq grupems del jq lyties, tautybes ir
kilmes beidel asmenq socialines padeties;
1.3.

jis,2013 m. spalio l8 d., adresu: Vilniaus m-, Architekfi4g.102-46, i5 kornpiuterio, tunnero
lP adresq Nr. 78.157.72.216, vie5ai - intemetiniame tinklapyje ,,www-lietuviais.lt" publikavo straipsni ,,Sausio 13 mitas nunrira", kuriame neige .ir iiurkldiai menkino
1991 metq sausio I l-13 dienomis Lietuvos Respublikos teritorijoje SSRS vykdytos agresijos
prieS Lietuvos Respublikos gyventojus metu padarytus labai sunkius ir sunkius nusikaltimus,

tydia, uZgauliai ir iZeidiian6iai vie5ai paskelbtame straipsnyje nurodydamas teiginius:
,+sausio 13 mitas ilgai buvo vienu pagrtndiniry priei lietuvia tautq nulcreiptq,,Lietuvos
Respublilas" reiimo ginH4. Norddami nesileisti sunaikinami, turime nebiloti pasalryti tai,
kas akivaizdu Sausio 13 istorijoje.o',,, (...) atdja laikas galutinai pabaigti su reiimo
propaganda apie tuos loifus, kai ,,Lietuvos Respublilas" vardu siautOjanti gatja iisigimiliq
dar tik lar1si ant tautos sprando"', ,,Sausio 13 mitas mire jau seniaf,';,Jt{etiesioginiai
j
lrodymai protiskoi sveikam lietuviui nepalieka abqionit4 del Sausio I ivykiq"; ,,Tai, kad
jau
seniai akivaizdu,
,,Lietuvos Respublika" buvo isteigta begediSko melo ir apgaules bfidu,
taiimt tautq ilgq laikq glumino Sausio 13 mitas. Pagal oficialiq versrtq, I99l m. sausio I 3 d.
TSRS specialiosios paj|gos ivAriikai susidorojo su Vilniaus televizijos bokitq savo laauiu
gtnusiais BEGNKLAIS hen*iais. ReZimas iE paslafiiniqjq bando istaikyti nors dalies
liefiniy isitikinimq, knd Sqjudnio, o kartu ir dabartinis ,,Lietuvos Respublil<os" vagis ir
iSgamas, j valdiiq scvo noru anedi del jq kovojwi ir kraujq liejusi lietavi4 tauta.";, (...)
Todil, lrai buvo priimtas istary.mas, fakti{l@i numatantis baudiiamqiq atsakomybg ui
abejojimg oficialiqja Sausio l3 iuykiq interpretacija, pasidare akivaizdu, kad rei,tmas bijo bigi turi del ko bijoti - taigi greiiiausiai aficiolusis mitas. apie Sausio l3 yra melagingas.";
, (...) Nors Siek tiek mqstaniiam ir nebe pirmus metus Lietuvoje gmenaniiam netgi visiikai
nesidominiiam Sawio 13 ivykiais Zmogui iito turOry pilnai palmkti padaryti loginei iSvadai,
lai oficialusis Sausio I3 mitas greiiiausia yra istoriiq klasloianti propaganda";
1.4,

jis, 2013 m. spalio 31 d. bodamas adresu: Vilniaus m., Architektq g. 102-46, iB kompiuterio,
turindio IP adresq Nr. 78. l5'1-72.216, vie5ai - internetiniame tirrklapyje ,,www.lietuviais.lt"
publikavo straipsni ,t-ietuvos laisvds kovos - dar viena mito pabaigd', kuriame neige ir
SiurkSdiai menkino SSRS ivykdyt4 agresij4 prie5 Lietuvos Respublikg tydia, uZgauliai ir
iZeidZiandiai vieSai paske lbtame straipsnyje nurdydamas teiginius: ,,4.kivaizdiiai
teroristinio pobudZto polcnrinio partizaninio judejimo idealizavimas padeda vadinamosios
,,Lietuvos Respublilas" reiimui iilaikyti po padu savo daug lcartq iiniekintq Lietuvq ir

baigiamq sunoikinti tufiq. Aftjo laikas tiesai. Mitas apie maidaug priei septynis
desimtmeiius ,,bvose ui Lietuvos laisvg" diduyriilcai fuitusius lietavius - ko gero ontras
pagal svarbq (po legendos apie Sausio 13) musq Sali ir laulq negailestingai naikinaniiam
reiimui. Vadinamoji ,,Lietuvos Respublila" atkaHiai bando i1lailqti daugelia lietuvitl
lrui\@da naiviai prarytq iliuzijq, l{ild l94l-52 m. mfisq kvai, seneliai bei proseneliai kilniai
kovisi ir narsiai itro ui dabarting anl tautos spmndo punlanifq vagiry iutvg. Kalbant
dabartiniais terwinais, pokario miikiniai buvo paprasiiausi teroristai. hnon a, tokiais
mitais norisi tikitL Nesinori pripaiinti, lad taip ilgai daveisi mulkindanzas, kad tavo
tiesioginiai ir netiesioginiai proftviai bwa naivils lengvatikiai ar ko gero netgi tiesiag
nusilrolteliai, banditai - kaip dabar ssko - teroristai."; ,,Tua tarpu daugelis liudininlal
prisimena bfitent partizany rusikakimus priel imoni$kumq - nukanlcintus ar tiesiog cintSkai
iSZudytus taikiw lietuvius - bei bemieges naldis, kai dienq vogti ateidavo vieno pus1, o nakti
- kita."; ,,1...) TodOl reiimas ii pashttiniryjq stengiasi iilailcyti dalies lietwiry dar
neprarastq tikcjimq, kad butent uZ dabarting ,,Lietuvos fuspublik4" Stalino laikais knvisi ir
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galvas pddejo tulntaniiai jq prorcvitl - lcaip goli lavoti priei valstybg, ui lariq Zuvo tavo
tevas ar senelis? Nors akivaizdu, kad dabart'inis reiimas antilwnstitucinis, ,,Lietuvos laisves
kovrt" mitos vis dar atlieka Lietuvq cksploatuojaniios vagiq Sulvis idealizavimo, .tukilninimo

vaidmenj. Galutinai numirus Sausio 13 mitui, ,,Iaisvris kovos" tampa gelbejimosi ratu
ideologini-propagandini pagrindq prarandanCiam parazitiniam reiimui. Tadel laikss

padaryti galq ir iiai legendai."; ,,{-.-) Taigi,,laisvis kovotojais" rrcra ko didZiuotis,
falaitlcai reih!.tq prisiminti ir deramai pagerbti - ii papiasiiausio imoni|lamto - butent jq
AUKAS. Ir, iinoma, nereikia uimiriti, KAS begediskai siundi lietuvtas i akivaizdiiai
beviltiSk4 kovq";

1.5-jis,2013 m. lapkridio 14 d., b0damas adresu: Vilniaus m., Architektt{ g- 102-46, i5
kompiuterio, turindio [P adresq Nr. 78.1.57.72-216, vie5ai - intemetiniame tinklapyje
,,www.lietuviais.lt''publikavo straipsni ,,Vytautas Didysis lSgamd', kuriame lietuvius vertino
itin neigiamai, rnenkino, skatino saviniek4 tarp padiq lietuviq kaip tautos atstovq, straipsnyje

nurodydamas Siuos teiginius: ,,1..2 Vytatltas paskandino Zbrnaitijq lraujyje, o iililatsieji gni
ilgainiui tapo tais pusiau gNuliais nuolankiais baudliauninkais, latri4 genq atgarsius kartais
galime iivelgti veidrodyje.", ,,Vylautas Didysis paver& lietuvius vergq ta&a", i5rei5kd
neapykant4 Lietuvos valstybei - Lietuvos Respublika raSoma su kabutemis, kaip tariamas
nesantis ar neteisingai pavadintAs dalykas, del niekinamqjq tikslq, menkinamai apib0dino
kovotojus del Lietuvos laisv6s, kartu tydiojosi, kurste nesantaik4 ir skatino neapykant4
lietuviams apskritai kaip imoniq grupems del tautybes, kilmis ar socialines pad€ties,
isitikinimq bei paii[rq, straipsnyje nurodydamas Siuos teiginius: ,,Joks istorilus" politologas
ar teisininLrs nielada netaps nei akademilat, nei profesoriumi ,,Lie,tuvos Respublikaje" jei

drausmingai nesWeis reiimo dilauojamos propagandos- Jei paiiuresime giliau, tai dauguma

reiimo lantroliuojamtl ,,mokslo" istaigq buvo isteigtos visai ne tam, kad tirtq istorijq,
politik4, tekesaugq ar pan- - o visr4 pirma tam, kad savo ,,dahary", ,,profesoriry" bei
,,akademihl" vardry paigiu skonbesiu uZtikrint4 reiimo propagandos veiksmingamq.
Akivoizda kad Lietuvos eteris persunktas reiimui i1ttkirnai dirbariiq pseudo ,, mokslininlaq",
vdl ir vel mums brulanii4 tuos paiius akivaizdiiai suWastotus mitus, tq paiiq lietuvius
niekinaniiq ifuologijq cini;ilcai pateisinaniiq milsq tatttos ir ialies naikinimq, j4 pajungimq
kitq tautq Saliq ar tiesiog sa4jeles iSgamy inleresams. Tuo tarpu reiimo bitil{ai faktiflui
rreturi galimybi4 pateki j pagrinding, reiimo pilnai lantroliuojamq Ziniaspaudq. <.-.>
Valdantieji primeta valdomiesiems scwoI istorijos interpretacijq vienaip ar kitaip
uislopindami (blolatodtnd ar tiesiog pasl<elbdami tiesos salcymq nusikaltimu, kaip praldtilwi
iuylCI Sausio I3 mito atveju) bet lakiq laonceptualiqjos kTitikq", ,,Nors ir kaip noretUsi tihiti
i giliausius imogiilats jausmus apeliuojaniiais mitais apie Sausio 13, ,,laisvls kovas",
ar Vytautq Didiii, turime nebijoti melo pavadinti melu." tokiu b[du jis
lraralQ
vieiai tydiojosi, niekino ir skatino neapykant4 Zmoniq grupei del lietuviq tautybes ar kilmds,
del socialines padeties, isitikinimq bei paZi[rq.

2, Vilniaus miesto apylinkes teismas, priimdamas

iSteisinamqji nuosprendi konstatavo, kad:

2.1. byloje nera pagrindo i5vadai, jog G. Sarkanas, publikuodamas minetus straipsnius, veiko
suvokdamas savo veikos pavojingum4 ir norOdamas paskatinti neigiam4 visuomen6s reakcij4

i

moteris, Svietimo darbuotdus, Norvegijos

ir

Lietuvos pilie6ius. Teismo vertinimu,

straipsniuose publikuotq autoriaus pasisakymq kontekstas nira toks itemptas, kad savaime
pateisintq grieZtesnius su juo susljusio saviraiSkos laisves igyvendinirno ribojimus ir
baudZiamosios atsakomybes kaip ultinta ralio taikymq. Teismas pripaZinq kad pasisakymq
turinys y.ra neigiamo, niekinandio pobiidZio, nukreiptas priei moteris, lietuvius, lenkus,
norvegus, kaip Zmoniq grupg, tadiau nesutinka, kad tokiai funoniq grupei turetq biiti priskirti
ir Svietimo darbuotojai- Publikuodamas mindtus straipsnius G. Sarkanas lgyvendino savo
savirai5kos laisvg ir negalBjo sukelti realios gresmes aptariamo baudZiamojo istatSrmo
saugomoms vertybdms. Teismas paZymejo, kad kai kurie kaltinamojo iSsakyti teiginiai gali
boti vertinami kaip nekorekti5ki, prasilenkiantys su savo konstitucines informacijos,
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nuomon6s sklaidos laisves igyvendinimu, tadiau savo turiniu ir pavojingumu neatitinka
BK 170 straipsnyje 2 dalyje numagrtos nusikalstamos veikos sudeties poiymiq.

2.2. Pagrindiniai G. Sarkano kaltes irodymai yra specialistes D. Murmulaitytes ir eksperto
L. LauZiko i5vadq duomenys, tadiau to nepakanka, kad G. Sarkanas bltq pripaZintas kattu
pagat BK 1702 straipsnio I dali. Ikiteisminio tyrimo metu nebuvo ieskoma duomenq, kad
minetq straipsniq autorius yra kaltinamasis G. Sarkanas arbq kad jis Siuos straipsnius
publikavo internetineje erdveje. Teismas konstatavo, kad nenustatl4as prieZastinis rySys tarp

minetq publikacijq ir kaltinamojo G. Sarkano. G. Sarkanui inkriminuoti kaltinimai yra
grindiiami prielaidomis bei spelionemis, o patvirtinandiq irodymq nera pateikta. Byloje nera
duomenq, kad G. Sarkano buto surastoje kompiuterineje lrangoje buvo rasti straipsniai
,,Sausio 13 mitas nurnird" ,,Lietuvos laisves kovos - dar vieno mito pabaiga", kurie buvo
publikuoti kaltinarnojo administruojartroje internetineje svetaineje,,www.lietuviai.lf', kuriq
pagrindu jam teikiamas kaltinimas pagal BK lT02straipsnio I dal!.
3.

Iiteisintasis G. Sarkanas pateike apeliacini skund4, kuriuo praSo panaikinti arba pakeisti Vilniaus
miesto apylinkes teismo 20I8 m. balandiio 25 d. nuosprendi ir i$tirti teisejq, prokuroro, liudininkq
ir ekspertq ivykdytus grubius paZeidimus bei akivaizdZius nusikaltimus jo teisdms, ivertinti jarn
padaryt4 turting ir neturting ial4, i5taisyti proceso triikumus, atsakyti i jo teisetus pra5ymus bei
pripaZinti te ismo padarytas i5vadas nepagristom is.
3.1- Skunde nurod6, kad teismas iinagrin€jo byl4 neteisetai, nekompetentingai ir Bali5kai.
Teisejas neteisetai vadovavosi tik prokuroro pateiktais argumentais bei teisejos L Stuopienes
pateiktus praSymus. Teismas padare
parodymais, visi5kai ignoruodamas
gautais

jo

jo

iSvad4, kad jis

vienintelis adminiskuoja jam priklausandi4 svetaing. Teismo

nepagrist4
iSvada, kad straipsniais neigiami tarybiniq kareiviq

ar kitq pareig[nq veiksmai

yra

absurdi5ka, nes straipsniuose apie tai nekalbama.

3.2.Teigi4 kad

ji

persekiojant buvo paieistos iios

jo

teises: teise

i

Zmogi5kqii orum4 ir

nekankinim4; teisg kad byla biitq nagrinejama per trumpiausi4 imanom4 laik4; teise, kad
byla biitq nagrinejama lygybes s4lygomis; teise i neialiSk4 teisrn4; teise i nekaltumo
prezumpcii4; teise ! gynej4; teise gintis padiam ar per savo pasirinkt4 gytrili1l. teise apklausti
kaltinimo liudytojus; teise, kad rynybos liudytojai b0tq i5kviesti ir apklausti tomis pat
s4lygomis, kokios taikomos kaltinimo liudytojams' teise neb[ti nuteistam uZ veiksmus ar
neveikim4, kurie pagal galiojusius jq ivykdymo momentu valstybes vidaus istatymus arba
tarptauting teisg nebuvo laikomi nusikaltimais; teisd i pagarb4 jo asmeniniam gyvenimui ir
susiraiinejimo slaptumui; teise i minties, s4Zines ir religijos laisvg; teise laisvai reikSti savo
mintis ir isitikinimus; teise nebiiti diskriminuojamam naudojantis Konvencijoje iwirtintomis
teisemis del savo kalbos, politiniq ir kitokiq isitikinimq, religijos ir socialines padeties; teise
i Konvencijoje nustatytq savo teisiq efektyviq teising gynybA valstybiniuose organuose.
3.3. Skundu praSo i5ti*i ir pripaZinti, kad: jo persekiojimo metu akivaizAiliai buvo jvykdyti
nusikaltimai; jo persekiojimo procesas buvo neteisetag kaltinamasis aktas neatitiko botinq
reikalavimq ir todel buvo neteis6tai priimtas teisme; visijam pateikti kaltinimai neatitinka
BK 170 straipsnio dispozicijos; naujas kaltinimas del tgstinio neapykantos kurstymo yra
absurdi5kas; kaltinimas naujomis citatomis yra neteisetas kol neturejo galimybes del jq
apklausti liudytojq bei specialistq; prokuroras nepateike jokiq teisetai naudotinq kaltinimo
irodymq; Lietuvos istoriios instituto darbuotdai galutinai irode, kad pokario banditai buvo
i5 pradZiq naciq parankiniai, o po karo - teroristine organizacija; kad ii byla akivaizdfliai
neteisetai pradetas ir neteisetais metodais vykdomas politinis susidorojimas su juo del jo
tik€jimo, religijos, socialines padeties, kalbos, paZi[rq ir isitikinimq, ir kad jis negali biiti
pripaZintas kaltu, nes jam inkriminuojamos veikos akivaizdLiai ndra nusikalstamos pagal
Siuo metu Lietuvoje galiojandi4 teisg; taip pat pra5o pripaZinti" kad jam priklauso
kompensacija uZ grubiq irjo teisiq paZeidimq del ko jis patyri turting ir neturting Zalq; praSo,
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kad biitq pradetas qrrimas del Sio proceso metu ivykdytq nusikaltimtl

teises

paZeidimq.

4.

Vilniaus apygardos prokurahros Vilniaus apylinkds prokurat[ros Trediojo skyriaus prokuroras
Benediktas Lei5ys (toliau - prokuroras) pateike apeliacini skundq, kuriuo pra5o: l) panaikinti
Vilniaus miesto apylinkes teismo 2018 m. balandZio 25 d. nuosprendi ir priimti nauj4
apkaltinam4j! nuosprendj, kuriuo G. Sarkan4 pripaZinti kaltu padarius nusikalstamas veikas,
numaqrtas BK 170 straipsnio 2 dalyje bei BK 1702 straipsnio I dalyje ir skirti jam I metq
4 menesiq laisves apribojirno bausmg, ipareigojant be teismo ar bausmg vykdandios institucijos
Zinios nekeisti gyvenamosios vietos; pradeti dirbti, ar registruotis darbo birZoje; per I metus
neatlygintinai i5dirbti 100 valandq sveikatos prieZiiiros, globos ir riipybos ar nevyriausybinese
organizacijose, kurios rlpinasi neigaliais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais 2mon6mis;
i5 intemeto tinklapio ,,lietuviais.lt" pa5alinti straipsnius, kuriq pavadinimai ,Jr vll Vilniuje
triumfiioja lenkai",,,Feministtis priei Lietuvos vyrus ir moteris", ,,Sausio l3 mitas numin!",
,,Lietuvos laisvtls lrovos-dar vieno mito pabaiga", ,,fytautas Didysis ligamd'; panaikinti
nuosprendZio dali, kuria buvo nutarta bylai nagrineti reikSmes turejusius daiktus gr4Zinti
G. Sarkanui ir G. Sarkanui skirti baudiiamojo poveikio priemong, numat5d4 BK T22straipsnyje -

kaip nusikalstamq veikq padarymo priemong konfiskuoti kompiuterio ,,COMPAQ" ir
kompiuterio ,,FUJITSU SIEMENS'" standZiuosius diskus bei standt$i disk4 ,,SAMSUNG M3
PORTABLE.', o elektroning knygq skaityklg Nr -212688 ir atminties kortelg gr4zinti C. Sarkanui;
2) apeliacini skund4 nagrineti Zodinio proceso tvarka, atnaujinti irodymq tyrim4 ir atlikti
papildom4 daiktiniq irodymq apZiur4 - papildomai apZi[reti kratos metu i5 G. Sarkano paimtq
kompiuteriq standZiuosius diskus bei jq apZi[rq rezultatus, kurie yra iraiyti i kompaktines
plokSteles, atliekant Si veiksm4 pasitelkti informaciniq technologijq specialist4.
4.1. Teismo nuosprendyje padarytos iSvados neatitinka bylos aplinkybiq, taip pat netinkamai

kiti

nuosprendiio klausimai- Skundu nepritarta teisrno argumentams, kad
publikuotq
autoriaus pasisakymq kontekstas ndra toks itemptas, kad savaime
straipsniuose
pateisintq grieZtesnius su juo susijusio saviraiSkos laisves lgyvendinimo ribojimus ir
baudZiamosios atsakomybes kaip ultima ratio t"ikyn1i3sprgsti

4.2. Ekspertas - tingvistas apklausq metu detaliai i5ai5kino kiekvien4 savo i5vadoje konstatuot4
teigin! bei tai, kokiomis kalbines rai5kos priemonemis buvo i5destytos straipsniq autoriaus
mintys. Teisme liudytojais apklausti tuometine Zurnalisq etikos inspektoriaus tamybos
vadove Zita Zambickiene ir jos patarejas Deividas Velkas paai5kino, kad tarnyba buvo
gavusi daug skundq, jog interneto svetaineje,,lietuviais-lt" gallmai yra kurstoma neapykanta
tikindiqiq atZvilgiu, taip pat galirnai menkinamas Sausio I3-osios aukq atminimas.

4,3. Tinklalapyje,,lietuviais.lt" pub:likuojama informacija buvo pasipikting ir baudZiam4ji teisini
jos vertinim4 norejo suiinoti ir privat0s asmonys, kurie kreipesi i policijos istaig4. Visa tai
rodo, kad interneto tinklaple,,lietuviais-lt" publikuotq straipsniq ,,Ir vil Vilniuje triumfuojo
lenkai", ,,Feministis priei Lietuvos vyrus ir moteris ", ,,Vytautas Didysis ligomd'turiniu
bei juose skleidZiama neapykanta ir kurstoma nesantaika buvo pasipiktinusi daug asmenq,
kurie tiek policljos lstaigai, tiek Zumalistq etikos inspektoriaus tarnybai del to teike skundus.
Tinklapyje ,,lietuviais.lf' publikuota informacija pasieke dideli asmenq rat4 jq tarpe sukele
neigiam4 reakcij4 kas yra labai svarbu vertinant straipsniq autoriaus veikos pavojingurn4.
IS ikiteisminio frimo metu surinktq ir teisiamojo posedZio metu iSti*q irodymq matyti, kad
straipsniq turinys su jame. iireik$tu nesantaikos ir neapykantos kurstymu vertintinas kaip
pavojingas ir perZengiantis baustinumo rib4-

byloje surinkti irodymai nepatvirtinq jog Siuos
straipsnius para5e bei tinklalapyje,,lietuviais.lt" publikavo G. Sarkanas. Jis pats apklaustas
teisiamqiq posediiq metu parode turintis asmening interneto svetaing ,,lietuviais.lf ir ten
publikuojantis savo straipsnius. G. Sarkanas teikdarnas teismui ivairius praiymus bei
skundus ai5kino straipsniq ,,Lietuvos laisv4s kovos - dar vieno mito pabaiga" ir ,,Sausio

4.4. Nepritartina teismo argumentams, kad
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tekstus ir juose i5destytas mintis. Tiek ikiteisminio tyrirno metu, tiek bylos
nagrinCjimo teisme metu, kaltinamasis internetineje svetaineje talpino straipsnius ir apie 5i
baudiiam4ji proces+ rei5ke savo pasipiktinim4 juo, talpino savo teiktq skundq bei gautq
procesiniq dokurnentq kopljas. Tai patvirtina fakq, kad 5is asmuo administruoja interneto
tinktapi ,,lietuviais.lt'" ir yra atsakingas uZ jame patalpintos informacijos turini.

l3 mitas nurniri"

4.5. G apZi0ros protokolo matyti, kad buvo apZi[retas tinklalapis ,,www-lietuviais.lt". Protokole
uZfiksuota 2014 m. sausio 24 d. buvusi tinklapio strukt[ra ir jame esandios nuorodos i
straipsnius. Tiek minetos apZiiiros atlikirno metu, tiek dabar intenreto tinklapyje yra pateikta
informacija, kad G. Sarkanas yra mindtos svetaines ik[rejas, straipsniq autorius ir vedejas.
Bylos esangrs duomenys rodo, kad yra uifiksuota, jog 2013 m. lapkridio 24 d. ir 2013 m.
gruodZio 5 d. prie serverio, kuriame talpinama ,,lietuviais.lt" svetaind, valdymo_ pulto buvo
jungtasi iS IP adreso Nr.78.157.72.216,3is [P adresas buvo priskirtas Danutei Sarkanienei;
interneto rySio paslauga teikiama adresu: Vilniaus m., Architektq g. -lA2-46, domeno
,,lietuviais.lt" bei Sios svetain6s talpinimo paslaugos valdytojas yra G. Sarkanas, adresu:
Vilniaus m., Architekil+ g. l.A2-46. Z9l4 m. geguZes 26 d. bute, esandiame adresu: Vilniaus
m., Architektq g. 107-46, pas G. Sarkan4 buvo atlikta krata, kurios metu buvo paimta

kompiuterine iranga. Minita iranga buvo apiiiireta pasitelkus informaciniq teclinologijq
specialist4 ir kompiuteriq ,,Fujitsu Siemens" bei ,,Compaq" kietuosiuose diskuose buvo rasta
informacija, iS kurios matyti, kad jq naudojantis buvo jungiamasi prie.interneto tinklapio
,,lietuviais. lt" valdymo pu lto.
4.6. Informaciniq technologijq specialistas Marek Pozniak paai5kino, kad kratos metu paimtuosa
kompiuteriuose buvo surasti specifinio formato failai (bytos) ir duomenq baze" kurie sudaro
tinklapio ,,lietuviais.lt" esmg. Duomenq bazeje yra kaupiami ira5ai ir kartu su minetomis
bylornis formuojamas internetinis tinklapis. Nesant vieno iS Siq dalykq internetinis tinklapis
neveiktq. Minetas bylas turi tik tinklap! administruojantis asmuo. Be to, bylos buvo
susistemintos ir struktiirizuotos. Taip pat buvo rasti ir iSsaugoti slaptaZodZiai, kuriais

prisijungiama priq- internetinio tinklapio ,,lietuviais.lt'' valdymo pulto. Sie duomenys
pagrindZi4 kad tinklalapi ,,lietuviais.lt'' administravo ir vis4 jame esandi4 informacijq
patalpino G. Sarkanas.

4.1. ApZi$rint atliktos kratos metu i5 G. Sarkano paimt4 kompiutering irangq joje nebuvo ieskota
straipsniq ,,Lietuvos laisvls lcovos - dar vieno mito pabaiga" ir ,,Sausio 13 mitas numird"
teksq ir jq ikelimo i tinklapi ,,lietuviais.lt" duomenq. Nors 5is procesinis veiksmas nebuvo
atliktas ikiteisminio tyrimo metu ar nagrinejant byl4 pirmosios instancijos teisme, egzistuoja
procesin6 galirnybe atlikti 5i veiksm4 nagrinejant by[4 apeliacine tvarka. ApZi[ros rezultatai
leistq iwirtinti ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis bei patvirtinti ar paneigti
apylinkes teismo nuosprendyje i5destytq prielaidq, kad straipsniq ,,Lietuvos laisvtis kovos dar vieno mito pabaiga" ir ,,Sausio 13 mitas numird" tekstus para5e bei tinklapyje
,,lietuviais.lt" patalpino G. Sarkanas.
4.8. Teismas nepagrlstai netaike BK 72 straipsnio nuostatq del furto konfiskavimo. Surinkti
duomenys pagrindZia, kad tinklalapi -lietuviais.lt" adrninistravo ir vis4 jame esandi4
informacij4 patalpino G. Sarkanas, savo turima kompiuterine lranga raiydamas mindtame
tinklapyje esandiq straipsniq tekstus irjuos talpindamas intemeto tinkle, todel kratos metu
paimto kompiuterio ,,Compaq" ir kompiuterio ,,Fujitsu Siemens" standieji diskai, bei
standusis diskas ,,Samsung M3 Portable", turi b[ti konfiskuotini, kaip nusikalstamq veikq
padarymo priemond ir sunaikintini.
5.

Atsiliepimu ! prokuroro apeliacin! skund4 i5teisintasis G. Sarkanas nurode i5 esmes analogGkas
aplinkybes, kaip ir apeliaciniame skunde.

6. Teisiamojo posedZio metu apeliantai praie

jq

skundus tenkinti.
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ISteisintojo Giedriaus Sarkano apeliacinis skundas atmetamaq prolaroro apeliacinis shtndas
tenkinamas iS dalies.

Lietuvos Respublikos baudZiamdo proceso kodekso (toliau - BPK) 320 straipsnio 3 dalis
numato, jog. teismas patikrina byl4 tiek kiek to pra5oma apeliaciniuose skunduose, ir tik del tq
asmenq, kurie padave apeliacinius skundus ar del kuriq tokie skundai buvo paduoti. Apeliacinius
skundus del Vilniaus miesto apylinkes teismo 2018 rn. balandZio 25 d. nuosprendZio padave
ilteisintasis G. Sarkanas. ir prokuroras B- Lei5ys. [Steisintasis G. Sarkanas apeliaciniu skundu
pra5o i5tirti teisejq, prokuroro, liudininkq ir ekspertq ivykdytus paZeidimus jo teisemq ivertinti
jarn padaryt4 turting ir neturting Zal4, i5taisyti proceso tr[kurnus, pripaZinti teismo padarytas
iSvadas nepagristornis. Prokuroras apeliaciniu skundu pra5o priimti apkaltinamqii nuosprendi ir
G. Sarkan4 pripaZinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numaftas BK 170 straipsnio 2 dalyje
bei BK IT02straipsnio I dalyje.

7.

Ddl isteisintojo Giedriaus Sarkono apeliacinio slatndo

G. Sarkanas mano, kad teismas i5nagrinejo bylq neteisetai, nekompetentingai ir
Sali3kai. Teigia, kadji persekiojant buvo paieistosjo teises.

8.

ISteisintasis

9.

Kasacines instanciios teismas savo nutarlyse ne kart4 yra pazrymejgs, kad nesali5kumo principas
negali blti suprantamas pernelyg pladiai - vien tik teismo padarytos teisOs aiSkinimo ir taikymo
klaidos, baudZiamojo proceso lstatymo paZeidimai, net jei jie ir esminiai,'ndra pakankamas
pagrindas konstatuoti, kad teismas nagrinejo bylE Sali5kai. Nesant konkrediq byl4 nagrinejanEio
teismo Saliskumo poiymiq, jo konstatavimas neturdtq b[ti siejamas su priimto nuosprendZio

motyvacijos stok4 irodymq tyrimo rezultatq ivertinimu, kitokiais teismo sprendimo suraiymo
triikumais, nes Siuos paZeidimus gali ir turi pareig4 i5taisyti apeliacines instancijos teismas.

to ilvad4 kad nagrinejgs byl4 teismas buvo 5aliSkas, galima tik tada, kai teisejas ar teismas
nagrinejo bylq, esant BPK 58 straipsnyje iSvardytiems nu5alinimo pagrindams arba nustadius
apiinkyt"r, rodandias teismo suinteresuotum4 bylos baigtimi, arba nustadius tendenciogq teismo
- p.o""* organizavim4 $usipaiinus su.bylos medilizga, matytt, kad G. Sarkanui buvo uZtikrintos
visos kaltinamojo teisds, numatylos BaudZiamojo proceso kodekse, joks teismo tendencingumas
i5teisintojo atZiitgiu nenustatytas, taigi darytina iSvada, jog G- Sarkano skundo argumentai yra
paremti tik jo paties subjektyviu vertinimu, nepasitenkinimu, kad prie5 ji apskritai buvo prad€tas

10. Del

baudZiarnasis procesas, todel vertinam i kaip nepagristiI

l. G. Sarkanui buvo uZtikrinta teise i gynyb4. Tenkinti pralymai padaryti pertraukas procese siekiant
pasitarti su gyn6ju ir pan. I5teisintasis rei5ke savo nepasitenkinim4 gynejo paskyrimo pagrindu,
nurodydamas, kad j! Zemina tai, jog gynejas jam paskirtas remiantis BPK 5l straipsnio 2 dalies
pagrindu (kai gynejo dalyvavimas biitinas ir kitais awejais, jeigu be gynejo pagalbos kaltinamojo
teises ir teiseti interesai nebEtq reikiamai ginami). l5teisintasis nurod6, kad jis diskriminuojamas
lyginant su asmenimis, kurie nomoka proseso kalbos, reikalavo skirti gynej4 Siuo pagrindu. Tokie
argumentai laikytini visi5kai nepagrlstais, konstatuotina, kad i5teisintojo teis6 ! gynybq buvo
tinkarnai uZtikrinta viso proceso metu.

12.

Kitu teismo SaliBkumo pagrindu iSteisintasis nurodo tai, kad nebuvo tenkinti jo Pralymai iSkviesti
liudytojus ir juos apklausti teismo posedyje. Bylos duomenys patvirtina, kad G. Sarkanas pra5e
kviesti ir apklausti liudytojus, nesusijusius su jam pareikStais kaltinimais - Jiiratg Kiaupieng,
Kgstuti Girniq, Audriq Butkevidiq, Art[r4 Antan4 Skud4, RUq Vanagaitg, Efraim4 !urof4,
neivia4 Vetta, t aimuti LauZikq, Daiv4 Munnulaitytg, Rimant4 Mikni, Mindaugq Pociq, ieslovq
Laurinavidiq, tai yra tuos asmenis, kurie, iSteisintojo manymu, leistq i5 naujo istoriniu poZifiriu
ivertinti pokario meto Lietuvos laisvds kovotojq veiksmus, l99l metq sausio I l-13 dienq ivykius
Lietuvo;je bei paneigtq jam pareik5tus kaltinimus. Apeliacines instancijos teismo teisejq kolegija
paZymi, kad tokiq pra5ymq netenkinimas negali biiti laikomas kaltinamojo teisiq suvariymu, nes
sprendZiant o'audZiamosios atsakomybes pagal BK l70z straipsnio I dali klausim4 neturi b[ti iS
naujo aiSkinamasi, kas vyko l99l m. sausio 13 d., neturi b[ti i5 naujo nagrinejami ftktai apie
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SSRS ivykdyt4 agresijq pries Lietuvos Respublikq, nes teismq sprendimais nustatyti ir istatyrnais
pripaiinti faktai kiekvienoje atskiroje byloje iI naujo"neturi b[ti nustatinejami, jokie Saltiniai,

kuriuose nesutinkama ar abejojama nustat;ltais faktais, neprivalo biiti tiriami (Lietuvos
Auk56iausiojo Teismo Baudiiamqjq bylq skyriaus 2013 m: sausio 22 d. nutartis baudZiamojoje
byloje Nr, 2K-7- [02120131.
13. I5teisintasis G. Sarkanas kaip teismo SaliSkumo pagrind4 nurodo ir tai, kad teismo proceso metu

jam buvo paskirta teismo ambulatorine psichiatrijos ekspertiz0. PaZymetin4 jog

pagal

BaudZiamojo kodekso 17 straipsni ,,asmuo yra nepakaltinamas, jeigu darydamas Sio kodekso
uZdraust4 veikq jis del psichikos sutrikimo negalejo suvokti jos pavojingumo arba valdyti savo
veiksmq. Asmuo, teismo pripaZintas nepakaltinamu, neatsako pagal 5i kodeks4 uZ padaryt4
pavojing4 veik4". Taigi teismas privalo isitikinti, jog kaltinamasis yra pakaltinamas. Siuo atveju,
teismo nutarlyje skirti ekspertizg yra i5destyti i5sarn[s mofyvai del tokiq veiksmq bUtinumo: 2018
m. spalio I I d. Vilniaus apygardos teismo nutar{yje palymima, kad ,,baudZiamqi4 byl4 pirmosios
instancijos teisme nagrinejusiai teisejai Ingai Stuopienei, atsiZvelgiant i kaltinamojo elgesi teismo
posedZiq metu irteikiamus praiymus kilo abejoniq del jo psichines biisenos, todel20l6-10-24
raitu ji kreipesi i Valstybines teismo psichiatrijos tamybos prie {.ietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerllos Vilniaus l-4ii teismo psichiatrijos skyriq, pra5ydama uZtikrinti specialisto
dalyvavimq teismo posedZiuose siekiant, jvertinus kaltinamojo asmenybg, pateikti iSvad4, ar yra
pagrindas kaltinamajam G. Sarkanui skirti psichiatring, psichologinq ekspenzg(G 3, b. l. 145).
ieisminio bylos nagrinejimo metu dalyvavusi psichiatre eksperte Aurelija Survilaite (1 :, U. t178)2017 m-. sausio 17 d. teisiamojo posedZio metu i5sakd pozicij4, jog kaltinamajam G. Sarkanui
tikslinga skirti ambulatoring teismo psichiatrijos ekspertizg, nes tik stebint jo elgesi teismo
posediiq metu tr[ksta duomenq i5vadai, ar jis gati suprasti savo veiksmq reikSmg ir juos Valdyti,
reikalingas pokalbis su psichiatru ir psichiakinis i3grrimas, o prireikus - ir psichologinis iStyrimas
(t. 4, b. i. +g-Sf )'. Sie motyvai patvirtina" kad teisrnas ne tik galejo, bet ir privalejo sprgsti teismo
ambulatorines teismo psichiatr[jos ekspertizes skyrimo klausimq, todel tokios ekspertizes
skyrimas,negali b[ti laikomas patvirtinandiu teismo Sali5kum4 kaltinamojo atZvilgiu. Dideli
nepasitenkinimq, akcentuojant jog taip buvo grubiai paZeistos jo teises, i5teisiniasis G. Sarkanas
rei5ke ttel to, kad teismas, jo nuomone, neteisingai nurode, jog nutartis del ekspertizes yra
neskundZiarna. Tadiau kaip patvirtina Baudiiamojo proceso kodekso nonnos, Lietuvos
Apeliacinio teismo nutartis del nutarties skirti G. Sarkanui ekspertizq, teismo nutariys ddl irodymq
rinkimo ngra skundZiamos, o kaltinamojo teisris, ipareigojus ji nuvykti i ekspertizes istaig4
pokalbiui su ekspertais, nesuvarZo jo teisiq labiau, nei nuvykimas apklausai ikiteisminio tyrimo
metu pas ikiteisminio tyrimo pareig[nq.
14. Atskirai paiymetin4 kad viso teisminio proceso metu kaltinamasis G- Sarkanas aktyviai realizavo
savo teisg reiklti nuialinimus byl4 nagrinejantiems teis-6jams, teike neprocesinius skundus teisejq
savivaldos institucijorns. Bylos medZiaga patvirtina, kad nuo bylos nagrinejimo nusi5alino
pirmosios instancijos teismo teiseja, taip pat dvi Vilniaus apygardos teisme byl4 nagrinejusios
baudZiamqiq bylq skyriaus teisejq koteg[jos. Apeliacines instancijos teismas nerevizuoja Siq
procesiniq sprendimq- pagristuml, tad.iau- pabreLia, jog iiteisintojo G. Sarkano teise reik5ti
nu5alinimus buvo nevarZoma ir realizuojama BaudZiamojo proceso kodekso tvarka15. Taip pat i5 G. Sarkano apeliacinio skundo

d€l galimai paZeistq

turinio galima suprasti, kad apeliantas savo argumentus

jo teisiq, kildina del ilgai uZsitgsusio baudZiamosios bylos nagrinejimo, neva

jis buvo nepagristai persekiojamas ir baudZiamasis

procesas buvo neteis€tas. Tuo pagrindu pra5o

priteisti jam padaryt4 turting ir neturting Zal4.
15. Kolegija, susipaZinusi su baudZiamosios bylos medZiaga" konstatuoja, kad ikiteisminis tyrimas
buvo pradgtas pagristai, t. y. esant BPK 166 straipsnio I da$je nustatytiems pagrindams - gavus

pa.eiskim4 apie nusikalstamq veikq bei nustadius nusikalstamos veikos poZymius- Aplinkybiq,
del kuriq baudZiamasis procesas blq negalimas, nebuvo nustaryta. Tik pradejus ikiteismini
tyrim4 buvo galima patikrinti faktus BPK nustatytomis priemonemig o 5iq nustatytq faktq

l0

ir bylos teisminis
nagrinejimas. Kaltinamasis aktas byloje yra suraiytas suprantamai, nuosekliai laikantis visq BPK
219 straipsnio reikalavimq, jokiq paieidimq, kuriuos reiketq taisyti teismo, padaryta nebuvo, taigi
kaltinarnojo teise Zinoti kuo jis yra kaltinamas, paZeista nebuvo.
teisiniam vertinimui, kvalifikavimui, sprendimo priemimui buvo b0tinas

I7. Kaip matyti i5 baudZiamosios bylos medZiagos, bylos nagrinejimo teisnre metu atlikti procesiniai
veiksmai uifiksuoti teismo posedZio protokoluose bei juos lydindiuose garso ira5uose, proceso
klausimais priimtose teismo nutarqyse. Jq turinys patvirtin4 kad viso proceso metu G. Sarkanui
buvo sudarytos visos s4lygos ir galimybes iryvendinti savo procesines teises, jo teise i gynyba
nebuvo varioma, o nepasitenkinimas tuo, kad pries ji apskritai buvo pradetas baudZiamasis
procesas, yra subjektyvus ivykiq vertinimas, o ne konkredios aplinkybes, IeidZiandios konstatuoti
kaltinamojo teisiq paZeidim us ar suvarZyrn us.
I8. Byloje nenusta$rta nepateisinarno delsimo poZymiq, netinkamo proceso organizavimo. Procesas
buvo organizuojamas tinkamai, o jo ilga trukme didi:i41a dalimi buvo s4lygota apelianto G.
Sarkano reiSkiamais nusalinimais teismo sudeiiai, taip pat del kaltinamojo pra5ymq atideti
posedZius ar skelbti pertraukas, kurios, pasak G. Sarkano, buvo biitinos, kad galetq pasiruoiti
bylos nagrinejimui ir savo teisiq rynimui.
19. Asmuo, kurio teises galimai paZeistos, turi irodyti aplinkybes, kuriomis grindZiami reikalavimai,
o teise ! Zalos attyginim4 atsiranda tik tada, kai konstatuojama, jog valstybes institucija,
pareigiinas ar teismas atliko neteis6tus veiksmus ir Zala atsirado b[tent del nurodytq subjektq
neteisetq veiksmq (CK6.272 straipsnio). Nagrinejamu atveju bylos nagrinejimo ribas apibreZia
kaltinamasis aktas, tai yra sprendZiama, ar kaltinamasis kaltas del jam pareik5tq kaltinimq.
Teismas paZymi, kad Zalos atlyginimas nera Sios bylos nagrinejirno dalykas ir apeliantas
reikalavim4 del savo galimai paieistq teisiq ir teisetq interesq gali reiklti Lietuvos RespJublikos
civilinio proceso koJekso (tbliau - CPK) nustatyta tvarka. Taigi, iSteisintojo G. Sarkano
apeliacinis skundas del galimai paieistq jo teisiq ir neteiseto baudZiamojo proceso atmetamas,
kaip nepagristas.
Del profuroro apeliacinio skundo

Dil

atsakomybes paga,l BK 170 straipsnio 2

dali

20. Vilniaus miesto apylinkes teismo 2018 m- balandZio 25 d. nuosprendZiu G. Sarkanas i5teisintas
del pateikto kaltinimo pagal BK 170 shaipsnio 2 dali, nes nebuvo padaryta veika, turinti Sio
nusikaltimo ar baudZiamojo nusiZengimo poiymiq. Teisejq kolegrja, lvertinusi byloje esandius
lrodymus, sutinka su pirmosios instancijos teismo iSvad4 kad G. Sarkano veiksmai neatitinka BK
170 straipsnyj eZ dalyje numatytos nusikalstamos veikos sudeties poi,ymiq-

yra nusikaltimo sudeties buvimas asrnens veikoje.
ir irodyti visi nusikalstamos veikos sudeties
nustalrti
pripaiistant
b[ti
kaltu,
turi
Asmen!
pavojinga veika, padariniai, prieZastinis
veilybe,
(baudZiamojo
saugoma
objektyvie.ji
istatymo
kalte) poZymiai, numatyti
(pakaltinamumas,
ry5ys, asmens amZius) ir subjektyvieji

21. BaudZiamosios atsakomybes pagrindas

baudZiamajam e istatyme.

170 straipsnio ,,Kurstymas prie5 bet kokios tautos, rasds, etning, religing ar kitokiq Zmoniq
grupg"' 2 dalyjeyranumatyta baudZiamoji atsakomybe uZ vielq tydiojim4si, niekinim4, skatinim4

22.8K

neapykantos ar kurstym4 diskriminuoti Zmoniq grupg ar jai priklausanti asmeni d6l lyties,
seksualines orientacijoq rasds, taugrbds, kalbos, kilmes, socialin€s padeties, tikejimo, isitikinimq
ar paiitirq. BK 170 straipsnio 2 dalyje numatyta veika pasirei5kia vienu ar keliais altemat5rviais
veiksmais: a) tydiojimusi i5 tam tikros grupes ar jai priklausandio asmens; b) jq niekinimu;
c) neapykantos j iems skatinimu; d) kurstymu juos diskriminuoti.
23.

BK

170 straipsnyje itvirtintas draudimas pagristas Lietuvos Respublikos Konstitucijos
25 straipsnio 4 dalies nuostata, pagal kuri4 laisve reikiti jsitikinimus ir skleisti informacij4
nesuderinama su nusikalstamais veiksmais

-

tautines, rasinds, religines ar socialinds neapykantos,

ll
prievartos bei diskriminacijos kurstymu, SmeiZhr ir dezinformacija. BK 170 straipsnyje numatyta
nusikalstama veika padaroma tiesiogine tydia, t. y. kalfininkas supranta, kad atlikdamas vie5us
pareiSkimus vielai tydiojasi, niekina, skatina neapykant4, kursto diskriminuoti Zmoniq grupg ar
jai priklausanti asmen! arba kursto vie5ai priei juos smurtauti, fizi5kai susidoroti, ir nori taip

veikti.

24.Kaip matyti i5 bylos medZiagos, i5teisintasis G. Sarkanas neprisipaZino kaltu del jam pateiktq
kaltinimq. Pirmosios instancijos teismo posedyje tvirtino, kad byloje nera irodymq, jog b[tent jis
paraie kaltinirne nurodytus straipsnius, nes internetine svetaind www.lietuviais.lt yra viei:a, tadiau
patvirtino, kad $i svetaine yrajo ir jis jungesi prie svetaines valdymo. Patvirtino, kad straipsni ,,[r
vel Vilniuje triumfirota lenkai" paraie jis, tadiau neprisimena, ar 5i straipsni lkele i interneto
svetaing www.lietuviais.lt. Taip pat teige, kad neprisimena, kas para5e straipsnius ,,Feministds
prieS Lietuvos vyrus ir moteris" ir,,Vytautas Didysis i5gama" bei nenorejo nurodyti, kas Siuos
straipsnius patalpino internete, tadiau neneige, kad mindti straipsniai atitinkajo poZi[ri, pritaria
iSdestytoms mintims- Velesniuose teismo posedZiuose G. Sarkanas parei5ke, kad neatsakines i

teismo klausimus, susijusius su jam pateiktas kaltinimais
persekiojamas ui savo paZi0ras ir su juo norima susidoroti.
25.

ir

neduos parodynq, nes yra

UAB ,,Interneto vizija" pateike informacij6 kad 2013 m. gruodZio 5 d. prie serverio, kuriame
talpinama ,,lietuviais.lt'o svetainri, valdymo pulto buvo jungtasi i5 IP adreso Nr.78.157-72-216
(l 1., b. l, 6O), domeno -lietuviais.lt" bei Sios svetain6s talpinimo paslaugos valdyojas yra
Giedrius Sarkanas, gyvenantis adresu: Architektq g.lA2-46, Vilnius (1 t., b. l. 62). UAB ,,Penkiq
kontinentq konrunikaciiq centras" pateike informacijq kad tP adresas Nr. 78-157.72-Zl6 bwo
priskirtas Danutei Sarkanienei (G. Sarkano motinai), paslauga teikiama adresu: Architektu g. 10246, Vilnius

(l

t., b. l. 64).

26. I5 bylos duomenq matytL kad 2014 m. geguZ€s 26 d. buvo atlikta krata bute, kuriame gyvena
G. Sarkanas ir kratos metu buvo surasti ir i5imti ne3iojamieji kompiuteriai ,,Compaq'", ,,Fujistu
Siemens", i$orinis kietasis diskas ,,Samsung!', elektronine skaitykle ,,Manta", Micro SD kortele
,,Adata" (t, 1, b. l.70-74). Kompiuterio ,,Compaq('apZiDros protokole uZfiksuota, kad buvo aptikti

straipsnlai ,,Feminist6s pries Lietuvos vyrus ir moteris", ,,Ir vdl Vilniuje triumfuoja lenkai",
,,VSrtautas Didysis [5gama' bei tinklalapio ,,lietuviais.lt" failai (l t., b. l. 83-94). ApZiiirejus
neiiojamq kompiuter! ,,Fujitsu Siemens" taip pat rasti tinklalapio ,,lietuviais-lt" failai (l t., b. I.
g5-gg). ApZiErejus i5orini standq diskq ,,Samsung" aptikti tinklalapio ,,lietuviais.lt" failai ir
elektroniniai laiSkai, paito dezutes: giedriui@lietuviais.lt(1 L, b. I. 106-108).

27. Pirmosios instancijos teisme apklaustas specialistas Marek PozrLiak parod6, kad buvo aptikti
specifinio formato failai, duomenq baze ir HP formato failai, kas ir sudaro to puslapio esmq.
Paailkino, kad ikelus tuos fhilus i serveri pradeda funkcionuoti tinklalapis. Paprastas vartotojas
negaletq tureti tokiq failq, jq parsisiqsti, nes jie n€ra laisvai prieinami. Tik puslapio
administratorius gali tureti tuos failus. Buvo aptikti iraiai, kad vartotojas buvo prisijunggs prie
puslapio ,,lietuviais.lf'valdymo paneles. Tai patvirtina, kad vartotojas Zino adres4 ir valdo q
puslapi.
28. lvertinus byloje surinktus lrodymus, UAB ,,lnterneto vizija" pateiktus duomenis del internetinio
iinklalapio www.lietuviai.lt. adreso, kaltinamojo G. Sarkano gyvenamojoje vietoje atliktos kratos
duomenis, jo gyvenarnojoje vietoje surastq ir i5imtq neiiojamq kompiuteriq apZiiiros protokolus,
specialisto Marek Pozniak parodymus, pirmosios instancijos teismas nustat6, kad kaltinamasis G.

Sarkanas buvo www.lietuviai.lt administratorius, Kaltinamojo kompiuteriuose buvo sumsti
straipsniai ,,[r v,il Vilniuje triumfuoja lenkai", ,,Feministes prieS Lietuvos vyrus ir moteris",
,,Vytautas Didysis [5gama", kurie buvo patalpinti jo administruojamame internetiniame
tinklalapyje, todel pirmosios instancijos teismas padare pagrist4 i5vadq kad minetus straipsnius
s4moningai patalpino kaltinamasis G. Sarkanas.

-!
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29. Tadiau sprendZiant baudZiamosios atsakornybes taikymq uZ nusikalstamos veikos, numatytos BK
170 straipsnio 2 dalyje, padarymq, svarbu nustatyti, kiek pavojinga veika, del kurios padarymo
kaltininkas traukiamas atsakomyben. PripaZistant ar nepripaZistant tam tikrus vieSus parei5kimus
kurstymu prieS bet kokios tautos, rases, etning, religing ar kitoki4 Zmoniq BruPQ, biitina nustat5rti

jq galindios kilti gresmes baudZiamojo istatymo saugomoms vertSrbems realuml
BaudZiamajai atsakomybei pagal BK 170 straipsnio 2 dali kilti nepakanka vion iieidZiandio,
niekinandio pob[diio vieio parei5kirno, jeigu jame ndra konkretaus tiesioginio ar netiesioginio
neapykantos, diskrim inacljos skatinimo, ar jos kurstlzmo.
del

30. Specialiste Daiva Murmulaityte pirmos,ios instancijos teismo posedZio metu parode, kad iStyrus
trijq {yrimui pateiktq straipsniq kalb4 akivaizdu, kad juose ne tik kriti5kai vertinama, bet ir
menkinama, niekinama dabartin6 Lietuvos santvarka" Lietuvos istorija, valdZios strukhiros, kai
kurie politiniai (tiek istoriniai, tiek dabartiniai) veikejai. Straipsniuose vartojama stilistiSkai

konotuota menkinamoji, niekinamoji leksika. Straipsniq autoriaus tonas gali biiti laikornas
uZgauliu ir iieidZian6iu, tadiau tiesioginio grasinimo Siuose straipsniuose neiZvelge.
31. Apklaustas teisme Lietuvos instituto darbuotojas ieslovas Miknys nurod6, kad jo kaip istoriko
nuomone, straipsniq autorius, tai m4stantis, turintis savo pasauleZiiirq asmuo. Publikuotq
straipsniq autorius konstatavo ir parei5ke savo nuomong. Tai buvo Zmogaus, pergyvenandio uZ
Lietuv4, labai emocingai iireiklta nuomon6, kuri gali ir nesutapti su kitq skaitytojq nuomon6nris

ir iSsiskirti.
32. Pirmosios instancijos teismo posedZiuose apklaustas ekspertas Laimutis [,auiikas parod6, kad

i$tirtuose straipsniuose smurtauti ir fizi5kai susidoroti tiesiogiai nebuvo skatinama. Straipsnyje
,,[r vdl Vilniuje triumfuoja lenkai" niekinama ir su neapykanta apibftdinama Lietuvos Respublika,

kaip Lietuvos valdZios atstovd, valstybes teisine sistemq yra skleidZiama
neapykanta, savinieka. Straipsnyje -Feminist6s prie5 Lietuvos vyrus ir moteris* - autorius desto
negatyvias mintis. Niekinamai apibreZiama tokia parnatine vertybe kaip 5eim4 niekinami vyrq ir
moteni'santykiai. Autorius kurSto sumaiSti tarp tydiq, nesantaikq skatina neapykant4 moterims,
kaip valstyb€

-

.kaip Zmoniq grupei del lyies. Eksperto nuomone, tai sisteminis Lietuvos, kaip valstybes irjos
piliediq niekinimas, paniekos skteidimas. Straipsnyje ,,Vytautas Didysis - I5gama" autoriaus
tydiojimosi objektu ir nesantaikos kurstymo priemone tampa Vytauto DidZiojo veikla. Autoriaus
straipsniq antra5t6mis yra tydiojamasi, niekinama ir skatinama neapykant4 nes nuosekliai,
vienpusi5kai ir tendencingai norima iteigti negatyvias mintis.

33.Zurnalistq etikos inspektoriaus tarnybos 2014 m. balandZio I d. ekspertizes akte Nr. EAN-18
ekspertas L. LauZikas atlikgs minetq sftaipsniq analizg pateiki i5vadq kurioje nurod6, kad
mindtuose tekstuose kaip pasisakymuose beveik nOra liepimA skatinim4 rodandiq raiSkos
priemoniq, skatinamqjq sakiniq, atitinkamq grarnatiniq liepiamosios nuosakos formq ir pan.,
tadiau ekspertas teigia, kad programines straipsniq nuostatos aiSkiai deklaruojarnos teiginiais,
atitinkandiais skatinamqiq Snekos aktq sekmingumo s4lygas. Raginimas veikti Siuo aWeju
atskirtinas nuo nuomones i.isakymo. Ekspertas nurod6, kad straipsnyje,,Feminist6s priel Lietuvos
vyrus ir moteris'o i5 esmes kurstoma nesantaika tarp lydiq ir skatinama neapykanta moterims kaip
Zmoniq grupei del lyties, prisidengus tuo, kad vyrai neva ginami nuo feminizmo aprai5kq,
tydiojarnasi, kurstoma nesantaika ir skatinama neapykanta Svietimo darbuoto;jarns kaip Zmoniq
grupei del socialines padeties, tydiojamasi, kurstoma nesantaika ir skinama neapykanta Svedams
ir norvegams kaip Zmoniq grupei del tautybes ar kilm€s. Shaipsnyje,,Ir vril Vilniuje triumfuoja
lenkai" skelbiama panieka Lietuvos Respublikai, kartu tydiojamasi kurstoma nesantaika ir
skatinama neapykanta lietuviams, i5 dalies ir lenkams kaip imoniq grupei del tautybes ar kilmes.
Straipsnyje,,V5rtautas Didysis [Sgama" tyEiojimosi ir niekinimo objektu bei nesantaikos kurstymo

priemone tampa Vytauto Didiiojo veikla, kartu ir lietuviams kaip Zmoniq grupei, skiriamai
tautiniu pagrindu, skatinama lietuviq savinieka (l t., b. l. 144-195)-

ii bylos medZiagos, G. Sarkano kalte i5 esmEs buvo irodin€jama eksperto
L. LauZiko parodymais ir pateikta i$vada.

34. Taigi, kaip matyti

l3

b[tina irodyti, kad G. Sarkanas atlikdamas kaltinime
nurodytus veiksmus, vieiai fydiojssi, niekino, skatino neapykant4 Zmoniq grupei ir tai padare
tiesiogine rydia. Nors prokuroras teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkarnai traktavo G.
Sarkano i5sakyq nuomong, tadiau teisejq kolegija sprendZia, kad vadovaujantis baudZiamojo
proceso istatymo normomis, pirmosios instancijos teismas irodymus vertino pagal savo vidini
isitikinim4 pagrist4 i3samiu ir nesali5ku visq bylos aplinkybiq i5nagrinejimu, vadovaudamasis

35. Nagrinejamu atveju baudZiarnojoje byloje

istatymu,
36. Apeliacines instancijos teismo kolegija sprendZia, kad nors minetq straipsniq turinys ir vertintinas
kaip aStrus, neetiBkas, iZeidus ar ieminantis bei vieiai matomas, bet yra paremtas autoriaus
nuomone. Sie straipsniai nogali biiti vertinartri kaip kurstantys stnurt4 ir diskriminacij4 ar

skatinanfys neapykant4 nurodytoms asmenq grup€ms ar jq atstovams. Laisve reik5ti mintis
itvirtinta tiek Konstitucijos 25 straipsnio I dalyje, tiek Lmogaus teisiq ir pagrindiniq laisviq
apsaugos konvencijos l0 straipsnio I dalyje. Nuomond gali buti neetiSka, nepriimtina, net
ieidLianti, tadiau nesant BK 170 sttaipsnio 2 dalyje iwirtinto nusikaltimo sud€ties poZymiq
visumos, nera pagrindo asmens nuomonEs rei5kim4 vertinti kaip neapykantos kurstym4.

37. Apeliacines instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo padarytai i5vadai, kad Siuo

atveju ndra pagrindo i5vadai, jog G. Sarkanas, pubtikuodamas minOtus straipsnius, veikd
suvokdamas savo veikos pavojingum4 ir noredamas paskatinti neigiam4 visuomenes reakcijE i
moteris, Svietimo darbuotojus, Norvegijos ir Lietuvos piliedius, Darytina iSvada, kad
publikuodamas mindtus straipsnius G. Sarkanas lgyvendino savo saviraiSkos laisvg ir negalejo
sukelti realios grdsmds aptariamo baudZiamojo istatymo saugomoms vertybems.

BK 170 straipsnio2 dalyje numat5rtos nusikalstamos veikos
subjektyviqiq poiymiq, prokuroro apeliaciniame skunde pareik5tas

38- Kadangi G. Sarkano veiksmuose nera

sudeties objektyviqiq ir
praiymas pripaZinti G- Sarkan4 kaltu del Sios nusikalstamo veikos padarymo, atmetamas, kaip
nepagri;tas.

Del BK

l7d

straipsnio

I dalyie

padarytos nusilalstamos veikos

BK 1702 straipsnio I
25
d. nuosprendis Sioje
2018
m.
balandZio
teismo
apylinkes
Vilniaus
miesto
tenkinamasdali
pagrindu,
punkto
2
nes teismas
329
straipsnio
BPK
Respublikos
Lietuvos
dalyje naikintinas
del G.
teismo
iSvados
reikalavimq,
dalies
20
straipsnio
5
procsso
kodekso
nesilaike BaudZiamojo
vertinimu,
aplinkybiq
fuktiniq
ir
i5tirtq
Sarkano kaltes nepagrlstos visapusi5ku
ivykio
irodymq
Sis paZeidimas s4lygojo nepagristo ir neteiseto iSteisinamojo nuosprendZio priemim4.

39. Prokuroro skundas dalyje ddl G. Sarkano iiteisinimo del kattinimq pagal

jog nelabai supranta, kuo yra kaltinamas. Jo
nuomone, nera rySio tarp jam inkriminuotq baudZiamojo kodekso straipsniq ir kaltinirne
iSvardintq jvairiq citatr4. Jam pateikti kaltinimai yra absurdiiki, nes norima su juo susidoroti.
Byloje. nera irodymq, kad bEtent jis para5e kaltinime nurodytus straipsnius, nes internetine
svetain6 www.lietuviais.lt yra vie5a. Kiekvienas gali Sioje svetaineje skaityti ten publikuojamus

40. Apklausiamas teisme Giedrius $arkanas parod6,

straipsnius bei reikiti savo nuomong. Jis neatsimena, ar lioje intemetineje svetaineje publikavo
teisme nagrin6jamus straipsnius ir atsisake atsakyti ijam uZduot4 klausimq, ar $iuos straipsnius
galejo paraiyti ne jis, o kas nors kitas. DCI 2013-10-18 internetineje svetaindje publikuoto
straipsnio ,,Sausio l3-osios mitas mirri" parod6, kad Sis straipsnis jam patinka. Jis neprisimena, ar

5! straipsn! patalpino jis

jo paties sukurtoje

internetin€je svetaineje

ir

nenori pasak5rti, ar

asmeniSkai 5i straipsni para5e. DCI 2013-10-31 straipsnio ,,Lietuvos laisves kovos dar vieno mito
pabaiga", G. Sarkanas atsak0, kad neprisimena, ar jis para5e 5i straipsni irnenori pasakyi, kas
minetq straipsnj patalpino i interneting svetaing. Kaltinime nurody0os frazes nieko neturi bendro
su baudZiamaisiais istatymais, todel akivaiziu, kad su juo norima susidoroti- Kaltinamasis
atsisake duoti parodymus pagal pakeist4 kaltinim4 ir atsakineti i jam uZduodamus klausimus.
Nagrinejant byl4 apeliacine tvarka teismo posedyje G. Sarkanas parod6, kad jis niekada
nepatvirtino, jog standusis diskas,,Hitachi", kuris buvo rastas jo kambaryje, yrajo nuosavyb6.
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Teige,kad5iuokompiuteriunaudojosidaugZmoniq,nesbuvgsdaugelyjevietq,keliavgspo
Europ4. Kompiuteryj e slaptaiodZio nebuvo. NeZino i5 kur tame standZiajame diske yra

straipsniq

kopijos ir straipsniq ,,Lietuvos laisv6s kovos - dar vieno mito pabaiga" ir ,,Sausio 13 mitas
numir6" tekstai. Kur kornpiuteris buvo tuo metu, kada buvo sukurti failai ar jq atsisiuntimo dat4,
neprisimena.
41. Zurnalistq Etikos Inspektoriaus tamybosZumalistq etikos inspektorcZitaZamZickiend2013-ll26 kreipesi su pra5ymu del ikiteisminio tyrimo pagal BK 170 straipsni, l7O2 straipsni pradejimo
i Lietuvos Respublikos Generalini komisaq. Pra5yme i5destyta, kad 2013 metq spalio - lapkridio
menesiais Zurnalisq etikos inspektoriaus tarnyboje gauti prane5imai del interneto tinklalapio

www.lietuviais.lt viesai skleidiiamos informacijos. Atlikus Sio tinklalapio turinio stebosenq
nustatyt4 kad jame galimai kurstoma nesantaika del tikejimo (religiniq isitikinimq, paZiiirq), taip
pat menkinami Iaisves gynejq, nukentejusir$q nuo 1991 m. sausio l1-13 d, ir po to ivykdytos
SSSR agresijos, jq Seimq ir kitq laisves kovq dalyviq veikla, laisves gynejq aukq atminimas (t. [,
b.1.2-3).
42. Tamybinis praneSimas patvirtina, kad domenas,,lietuviais" buvo registruotas 2005-03-18 UAB
,,lnterneto vizija", ,,lietuviais-lt" [P adresas yra79.98.24.5.(t. I, b. l. 55). [kiteisminio tyrimo metu
buvo apZi[retas internelo tinklapis,,www,lietuviais.lf'. 2014-01-24 apZiiiros protokole uZfiksuota
tinklalapio struktiira ir jame esandios nuorodos i straipsnius (t. 1, b. 1,56-57).

43. UAB,,lnterneto vizija" pateike informacijq kad 2013-12-05 prie serverio, kuriame talpinama
,,lietuviais.lf'svetain6, valdymo pulto buvo jungtasi i3 IP adreso Nr- 78.157.72.216.2013-11-24
prie mineto pulto taip pat buvo jungtasi i5 [P adreso Nr. 78.157.72.216 (t..1, b. l. 60). Domeno
-lietuviais-lF bei Sios svetaines talpinimo paslaugos valdytojas yra Giedrius Sarkanas, Architektq
g. 102-46, Vilnius. Su minetu klientq paslaugq tiekimo sutafiis nebuvo sudaryt4 nes sutartys
sudaromos esant klientq pageidavimui (t. 1, b. l. 62). UAB ,,Penkiq kontinentg komunikaciiq
cantras" pateike informacij4, kad2013-12-05 bei 2013-11-24[P adresas Nr. 78.157.72.216brtvo
priskirtas Danutei Sarkanienei. Paslauga teikiama adresu Architektu g. 102-46, Vilnius (t. l, b. l.

64).

.

44-ZAU-05-26 atlikus krat4 bute, esandiame adresu Architektq g.10246, Vilnius, kuriame gyvena
kaltinamasis Giedrius Sarkanas, kratos metu buvo surasti ir i*imti nesiojamieji kompiuteriai
,,Compaq", ,,Fujistu Siemens", el. skaitykle,,Manta", i5orinis kietasis diskas,,Samsung*, Micro
SD kortele ,,Adata* (t. l, b. l. 70-74).I5imta kompiuterine iranga buvo apZi[reta (t. l, b. l. 7576).

45. Kompiuterio,,Compaq" apZi0ros protokole uZfiksuot4 kad aptiktas vienas standusis diskas, kurio
gamintojas,,Hitachi", modelis,,HTS54755", serijos numeris J2l00050KHBXSA. StandZiajame
diske yra sukurti keturi loginiai diskai. Loginiame diske Nr. 2 aplanke Users\Rainis\Desktop\ yra
sukurti aplankai: ,,20 1401" ir .Archyvas", kuriuose yra intemetinio puslapio ,,lietuviais.lt" failai

su ,,lietuviais.lf.
Users\RainisDesktop\ yl? dar vienas aplankas ,,Atsiuntimai'0, kuriame aptikti failai:
,,lietuviaisJt.sqT" ir ,,lietuviaisJwntra.sqt" - internetinio puslapio lietuviais.lt duomenq bazes.
Loginiame diske Nr. 2 aplanke Users\Rainis\Documents\ sukurti du aplankai: ,,20120244" ir
o'lietuviais", juose yra internetinio puslapio lietuviais.lt failai. Straipsnis
,,Feministes priei
Lietuvos vyrus ir moteris" aptiktas faile ,,d20130514.php", aplanke UsersRainisDesktop 201401
Iietuviais idejimas ir aplanke UsersRainisDocuments lietuviais idejimas. Straipsnis ,,[r vdl
(grafiniai failai pata'lpinti ,,lietuviais.lf' tinklapyje), failai, susijg

Vilniuje triumfuoja lenkai" aptiktas faile ,120130504.php" aplanke
\

aplanke
lietuviais\idej imas\
faile
aptiktas
[5garna"
Didysis
Users\Rainis\Documents\lietuviais\idejimas\.Staipsnis ,,Vytautas
Users\Rainis\Desktop\20

I
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,d}Ol3l115.php* aplanke Users\Rainis\Desktop\201401\ lietuviaisVidejimas\

ir

aplanke

Users\B.ainis\Documents\lietuviais\idejimas. Loginame diske Nr. 2 yra idiegta elektroninio paSto

programa, kurioje yra sukurta paskyra ,,Lietuviais 91c". Loginame diske Nr- 2 aplanke:
Users\Rainis\AppData\Local\Microsoft\ Windows Live MailYlietuviais 9lc\lndox aptiktas

,,'
"

l5
failas 74686166-0000014 Lemi, - elektroninis laiSkas, kuriame yra prane5imas apie idet4 nauj4
straipsni ,,Vytautas Didysis I5gama", nurodoma laiSko gavimo data 2013-l 1-14 00:48 ir aplanke

Users\Rainis\AppData\Local\Microsoft\ Windows Live Maillietuviais 9lc\Deleted Items
aptiktas failas 003F6837-0000008D.em1, - elektroninis laiSkas, kuriame yra prane5imas apie
idet4 nauj4 straipsni -[r vel Vilniuje triumfuoja lenkai" nurodoma lai5ko gavimo data 2013-05-05

00:03. Siundiama

i5

elektroninio pa5to informacija@lietuviais.lt,

i

elektronini

pa5te

giedriui@lietuviais.lt. PerZi[rejus standZiajame diske i5likusi4 nar5ymo Internete istorijq aptikti
iralai, kad buvo jungtasi nuo 2013-01-30 iki 2014-05-22 prie lnternetinio ,,lietuviais.lt"
tinklalapio valdymo (priedas Nr.4, 7 lapai) Interneto nar5ykles MAZILLA FIREFOX adresineje
aptikta 20A8-03-27 iSsaugota nuoroda prie ,,lietuviais.lt" tinklalapio valdymo ir 2012-06-13
iisaugota nuoroda prie counter-propaganda.com tinklapio valdymo (priedas Nr. 5, I lapas). Sias

nuorodas ikelus j laboratorinio kompiuterio nar5yklds adresq laukeli atsidaro langas,
reikalaujantis prisijungimo vardo ir slaptaZodZio (t. l, b. l, 83-94).
46. Ap2i[rejus ne5iojam4 kompiuteri ,,Fujitsu Siemens" nustatyta, kad aptiktas vienas standusis

diskas, kurio gamintojas ,,Fujistu", modelis ,,MFry20608", serijos nurneris NWAST6827A65.
Standiiajame diske yra sukuftas vienas loginis diskas - 55,8 CB talpos. Loginiame diske aplanke
Documents and Settings\Owner\My documents\Katinelio\ yra sukurtas aplankas: ,,arch5rvas i5
stalviriio", kuriame yra informacijos, reiklmingos ikiteisminiam tyrimui, ,,archyvas i5 stalvir5io"

aplanke yra trys katalogai: ,,publicjitml", ,,paskutinds versijos" ir ,,www" su tinklalapio
,"lietuviais.lt" failais. Aplanke ,,archyvas i5 stalvir5io" aptiktas failas ,,slaptai.btt", galiniai su
prisijungimo duomenimis prie internetiniq puslapiq,,sql" duomenq bazi6 ar lietuviqis.lt paSkyros
serveryje. PerZi[rejus standZiajame diske iSlikusiq nar5ymo Internete istorijq, aptikti iraSai, kad
buvo jungtasi 2010-08-17 i 2Al2-A9-21 (du iraiai) prie Intemetinio ,,lietuviais.lt" tinklalapio
valdymo (priedas Nr- 6, I lapas) tntemeto nar5ykles ,,MOZILLA FIREFOX* adresineje aptikta
2A0S-f6-21issaugota nuorodi prie,,lietuviais.lt" tinklalapio valdymo (priedas Nr. 7, I lapas). Si4
nuorod4 lkelus

i laboratorinio kornpiuterio nar5ykles adresq laukeli atsidaro

prisijungimo vardo ir slapta2odZio (t.

langas, reikalaqjantis

1, b. l. 95-99).

47. PerZilrint standZiajame diske,,samsung" esandi4 informacij4 aptikta loginio disko,,Co'atsargin?

koprjA pavadinimu - -Rainelis". PerZi[rejus atsargines kopijos turini aptikti reiklmingi
ikiteisminiam tyrimui failai: internetinio tinklalapio ,,lietuviais.lt" failai ir elektroniniai laiSkai,
palto deZutes giedriui@lietuviais.lt. Tiksli failq radimo vieta ir metaduomenys iisaugoti faile:
,,atsargines kopijos report.pd?l. Taip pat iSoriniame standZiojo disko aplanke:
2013-12-19 093ll8V' aptiktas virtualaus standZiojo
"bfl93bc8-ba30-l let-a65c-806e6f6e6963.vhd". Sumontavus ir perZifirejus

,,WindowslmageBackup\Rainelis\Backup

disko failas:

standZiojo disko

turini aptikti reikimingi ikiteisminio tyrimo medZiagai failai: internetinio

tinklalapio,,Lietuviais.lt*' ir elektroniniai lai5kai paito deZutes giedriui@lietuviais.lt. Tiksli failo
radimo vieta ir metaduomenys i5saugoti faile: ,,VHD Report.pdfzl. (t. l, b. l. I06-108).
48. Pirmosios instacijos teisrne vykusiuose teisiamuosiuose pos€dZiuose apklaustas specialistas
Marek Pozniak paai5kino, kad Lietuvos kriminalistiniq tyrimq centre jam suteikta informaciniq
technologijq specialisto tyrimq kvalifikaclia. Sio3e srityje dirba 5 metus. Jis atliko jam pateiktq
neliojamq kompiuteriq bei sisteminio bloko apZi[ras. Buvo siekiama surasti ikiteisrnirriarn
tyrimui reik5mingos informacijos, susijusios su tam tikrzis straipsniais, kurie buvo patalpinti
intemetiniame tinklalapyje. Pagal tq straipsniq raktaZodZius buvo atlikta apZi0rimq objektq
paieika. Atlikus paie5k4 buvo nustat5rta, kad i5 5iq bUtent objekq buvo lankytasi tuose
tinklalapiuose, kur buvo patalpinti straipsniai. Buvo rastos tinklalapiq kopijos su straipsniais, dil
kuriq buvo vl,kdomas tyrimas. Neiiojamame kompiuteryje buvo aptiktas elektroninis lai$kas,
naujo straipsnio apra5ymo tinklalapyje. Tai reiSkia, kad buvo asrnuo uZsiprenumeravgs naujienas
apie straipsniq talpinimq. Jis gaudavo pranesim4 elektroniniu pai'tu apie naujo straipsnio
patalpinim4. Buvo aptikti specifinio formato failai, duomenq baze ir HP formato failai, kas ir
sudaro to puslapio esrng. Duomenq bazeje kaupiami ira5ai ir kartu su HP failais formuojamas
internetinis tinktalapis. Duomenq baze neveiktq be failq. [kelus tuos failus i scrveri pradeda

l6
funkcionuoti tinklalapis. Paprastas vartotojas negaletq tureti tokiq failq, jq parsisiqsti, nes jie n6ra
laisvai prieinami. Tik puslapio administratorius gali tureti tuos failus. Surasti failai sukurti ir
i5saugoti s4moningai. Tai n6ra laikini failai. Tam jie ir skirti, kad patalpinti. ApZi0ros metu buvo
patikrinta apiiiirimq kompiuEriq nar5ymo istorija- Buvo aptikti ira5ai, kad vartotojas buvo
prisijunggs prie puslapio ,,lietuviais.lf'valdymo p*"les.Tas prisijungimo langas prie valdymo
paneles n6ra vieiai prieinamas eiliniam vartotojui- Sio lango eilinis vartotojas nemato, ndra
patalpintq nuorodq viesai, kad galima b0tq paspausti ir atidaryti langq. Puslapio administratorius
turi Zinoti prisiiungimo keliq. Narlymo istorijoje tas prisijungimo kelias buvo aptiktas. Aptikti
failai buvo susisteminti ir struktdrizuoti, sudeti j tam tikrus aplankus ir sudarytas aplankq medis"
Paspaudus vien4 nuorod4yra darorna uZklausa, nurodoma i aplank4, kur patalpintas straipsnis.
Aplankq medis apZifrrimam objekte. [silauZimo po2ymiq ar nekontroliuojamo tinklapio valdymo
nebuvo aptikta. Teorinds galimybes gal ir yra, bet praktika parodo, kad isilauZti tam, kad ralyti
straipsnius, tai tokiq atvejq nebuvo pasitaikg. [silauZiama, kad sunaikinti priejim6 o ne pildyti
straipsniais. Buvo nustafrta, kad ii vieno kompiuterio buvo prisijungta prie valdymo sistemos. I5
,,Compaq'( buvo prisijungta, dirbama su panele, o i5 ,,Fujitsu Siemens" kompiuterio - atidarytas
prisijungimo langas. Buvo nustaffta kad buvo prisijungta prie valdymo paneles, taEiau kokie
veiksmai buvo atlikti, nenustatSrta. Tai patvirtina, kad vartotojas Zino adres4 ir valdo t4 puslapi.
Buvo aplikti dokumentai su kaltinamojo vardu ir pavarde. Yra galimybe, kad kompiuteriai
priklause kaZkam kitam, o kaltinamasis jais tik naudojosi. Negalima nustatyti, kas tuo momentu
iedi prie kompiuterio, nes kompiuteris nefilmuoja. Zmogus turi Zinoti pris[iungimo adres4, kuris
n€ra Vieias ir prisijungimo slaptaiodi. ApZi[ros metu kompiuteriai nebuvo ijungti. ApZilra
atliekama i5montuojant i5 ko,mpiuterio standZiuosius diskus ir juos prijungiant prie speciFrni
lraiym4 blokuojandio lrenginio. Tyrimo eigoje buvo nustatyta kada (datos), kai buvo prisijungta
prie internetinio puslapio.
49. SkundZiamu nuosprondZiu G. Sarkanas i5teisintas del pateikto kaltinimo pagal BK lT02straipsnio
I dal!, neirodZius kad jis dalyvavo padarant 5i4 nusikalstamq veik4- Apylinkes teismas sutiko, kad
Siuos straipsnius publikavusio asmens veiksmuose galimai yra BK 1702 straipsnio 1 dalyje
numat5rtos nusikalstamos veikos suddtis, tadiau nenustate, kad byloje surinkti irodymai patvirtina"
jog iiuos veiksmus atliko biitent G. Sarkanas. Kitaip tariant, nebuvo nustatytas prieZastinis rySys
iarp minctq publikacijq ir kaltinamojo G. Sarkano. Toks sprendimas buvo priimtas nepagristai,
nenustadius visq bylai teisingai i5sprgsti faktiniq aplinkybiq.
50. Kadangi tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisminio proceso metu pirmosios instancijos teisme,
nebuvo ieSkoma duomenq, jog minetq straipsniq autorius yra G. Sarkanas arba, kad jis Siuos

straipsnius publikavo internetineje erdveje, nagrinejant byl4 apeliacines instancijos teisme buvo
atnaujintas irodymq tyrimas. Teisejq kolegija paskyre papildomq informaciniq technologijq
ty.i*q kuriuo buvo praSoma atlikti kratos metu i5 G. Sarkano paimtos kompiuterines irangos

apLinr4 siekiant nustatyti ar juose yra straipsniq ,,Lietuvos laisv,is kovos - dar vieno mito
pabaiga" ir,,Sausio 13 mitas numir6" tekstai irjq ikelimo itinklalapi www.lietuviais.ltduomenys.

51.

Byloje gauta Lietuvos Teismo. ekspertizes centro 2020 m. sausio 13 d. specialisto i5vada
patvirtina" kad standZiajame diske ,"Hitachi" esantys fuilai, kuriuose yra saugomi kartu su
uZduotimi pateiktq stra-ipsniq ,,Lietuvos laisves kovos - dar vieno mito pabaiga" ir ,,Sausio l3
mitas numire" tekstai su i5likusiais teksto formatavimo nustat5zmais, kurie galimai yra skirti
talpinimui i tinklalapi bei tinklalapio konfigfiracijos failai lietuviais-lt.sql, lietuviais-l(l).sql,
lietuviais_lt(2).sql, kuriuose yra saugomi straipsniq ,,Lietuvos laisves kovos - dar vieno mito
pabaiga" ir,,sausio 13 mitas numir6" fragmentai ira5yti prie specialisto i5vados pridedamo CD
disko kataloge Hiachi SA{: 120516J210005oKHBXSA/Failai (7 t., b. l. 129-130).

52. Kompiuteriq standZiqjq diskq ir kompaktiniq plokiteliq 2020 m. sausio 10 d. apZi[ros protokole
uZfiksuot4 kad juose rasti failai galimai skirti talpinimui i tinklalapi. StandZiajame diske yra
saugomi straipsniq ,,Lietuvos laisves kovos- dar vieno mito pabaiga" ir,,Sausio l3 mitas numir6'"
fragmentai (7 t., b. l.132-136)-
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P. Krasovski apeliacines instancijos teismo posedyje parod6, kad tyrimui buvo
pateikti trys standieji diskai ir du kompaktiniai diskai, kuriuose buvo prieS tai atliktos ekspertizes
ar tyrimo rezultatai. Jo buvo praSoma atlikti apZi[rq ir nustat5rti ar tose laikmenose yrz straipsniq:
,,Sausio 13 mitas numir6" ir ,,Lietuvos laisves kovos - dar vieno mito pabaiga'". Jatn buvo
pateiktas tq straipsniq turinys, reikejo surasti tuos straipsnius ir nustatyt\ ar yra duomenys apie
lkelirn4 ! tinktalapi www.lietuviais.lt. Tie straipsniai buvo surasti standZiajame diske,,Hitachi" ir
tq straipsniq identi5kos kopijos buvo surastos ir viename i5 kompaktiniq diskq, kuris buvo
pavadintas CD1. -jame buvo iSsaugotos identi5kos tr{ straipsniq kopijos. Straipsnio,,Sausio 13
mitas numird" failo paskutinio modifikavimo dat4 buvo 2013 m" spalio 18 d., o straipsnio
,,Lietuvos laisves kovos - dar vieno mito pabaiga" modifikavimo data -2013 m. spalio 3l d.
Nebuvo tiriamaartie straipsniai buvo ikelti j interneq, arjie buvo sukurti kompiuteryjq artiesiog
nukopijuoti i5 to paties interneto. Paai5kino, kad jeigu vartotojas sukuria koki nors failq ir pradeda
kurti turin!, kartais laisvosiose srityse gali iSlikti to failo pedsakq. Kadangi tie straipsniai buVo
tekstiniu pavidalu, su kiekiniu,,php" irjie buvo su komentarais, metaduomenq savyje jie tiek
nesaugo. Kategori3kos i5vados, kad failai tikrai buvo kurti tame diske nebUtq galima nustatyti.
Norint lsitikinti ar tikrai tokie pat formatavimai buvo naudojami padiarne tinklalapyje nera
galimybes, nes tam reikia tureti pati tinklalapi, i5eities kodus, tadiau pats straipsniq tekstas atitiko
tuos atspausdintus tekstus, kurie buvo pateikti prie uZduoties. Atlikus tyrim4 galima kategori5kai
teigti, kad tuose kompaktiniuose diskuose yra visiSkai identiSkos failq kopijos, kurios yra ir
standZiuosiuose diskuosg nekalbant tik apie tuos du failus, bet ir apie kitus failus. Ar kompiuteris
buvo apsaugotas slaptaZodZiu nebuvo tiriama. Kokie vartotojai yra uZregistruoti kompiuteryje
nustatyti galim4 jeigu ten yra ,,Windows" operacin6 sistem4, bet Sio tyrirno metu tai nebuvo
nustatinejama. Nurode, kad bet koks skaitytojas ar vartotojas, apsilankgs tinklalapyje gali

53. Specialistas

tai reikia Zinoti vartotojo
PaZymejo, kad tas
slaptaiodi.
tinklalapio
kUrejo
slaptaZodi - tinklatapio administratoriaus ar
jame iSlikgs visas
tinklalapio,
kadangi
ii
failas, kuri rado, nerd paprastas teksto nukopijavimas
turini,
labiau skirti
pagal
pob[di
ir
savo
formatavimas, failq struktiira. komentarai ir t. t. Tie failai,
galimai
yra
talpinimui
skirtas
tinklalapio administravimui. Rastas minetas failas
i tiuklalapi,
kadangi tekstas yra su br[k5niais, komentarais ir papildomais iraiais- Jeigu skai$tojas apsilankytq
tinklalapyje, jis nepamatytrl kas yra uZra.Syta Zaliai (komentarq) ir atitinkamai negal6tq net
nukopijuoti ! savo kompiuteri. Tokiu fonnatu gali padaryti tik tinklalapio administratorius, kuris
arba talpintq tq straipsni i tinklalapi arba, kuris turi prieig4 atsiqsti t4 tinklalapi i savo kompiuteri.
Tadiau i5 5io tyrimo duomenys neleidZia daryti kategoriSkos i5vados, kad tie straipsniai tikrai
buvo talpinami ! tinklalapi. Paai5kino, kad ,,sql" failai, tai duomenq baziq failas ir tuose failuose
buvo tinklatapio fragmentai, skirti tinklalapio konfig[racijai, tadiau nera galimybes tiksliai
nustatSrti ar tie straipsniai buvo nukopijuoti, ar ikelti i tinklalapi. Patikslino, kad jei tie failai
parsisiqsti, tai ne paprasto tinklalapio skaitytojo, o turindio didesnes teises parsisiqsti.
atsisiqsti

to tinklatapio

tekst4. Norint parsisiqsti vis4 tinklalapi,

54.Byloje surinktq lrodymq pagrindu, taiyru remiantis 2020 m. sausio 13 d. specialisto iSvada,
specialisto P. Krasovski paai5kinimais apie atlikt4 tyrimE, kratos protokolu, kompiuterinds
lrangos apZifiros protokolais, interneto paslaugq tiekejq pateikta informacija q.alirna daryti
tategoriska i$vad4 kad svetaine ,,lietuviais.lt" buvo administruojama Ciedriaus Sarkano, kad
straipsniai ,,Sausio l3 mitas numir6"',,Lietuvos laisves kovos - dar vieno mito pabaiga" buvo rasti
G. Sarkanui priklausandioje kompiuterineje lrangoje, Siq failq pobCdis leidZia daryti iSvadq, kad
tuos straipsnius sukur6 ir svetaineje ,,lietuviais.lt" patalpino biitent G. Sarkanas. Tai, kad G.
Sarkanas 2013-10-18, Architektq g. 102-46, Vilniuje, iE kompiuterio, turindio IP adres4 Nr.
78.157.72.216, viesai - intemetiniame tinklapyje ,,www.lietuviais-lt" - publikavo straipsni
,,Sausio 13 mitas mird", taip pat tai, kad G. Sarkanas 2013-10-31 biidamas adresu Architektq g.
102-46, Vilniuje, i$ kompiuterio, turindio IP adresq Nr. 78.157.72.216, vieSai - intemetiniame
tinklapyje ,,www-lietuviais.lt" publikavo straipsni ,,Lietuvos laisves kovos - dar vieno mito
pabaiga", yra irodyta. I5teisintojo argumentai, i5sakyti atliekant irodymq tyrimq apeliacines
instancijos teisme, es4jam priklausandiu kompiuteriu naudojosi daug Zmoniq, o straipsnius galejo
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ikelti kas nors kitas, atmetami kaip niekuo neparemti ir prieitaraujantys byloje surinktq irodymq
visumai.
55. Konstatavus irodyta, kad kaltinime nurodyto turinio tekstus vie5ai, t. y- intemetiniame tinklapyje
www.lietuviais.tt, publikavo G. Sarkanas, kolegija toliau pasisako, ar minetq publikacijq turinys
atitinka BK IT02straipsnio I dalyje numat1rto nusikaltimo sudet!.

56.Straipsnyje,,Sausio 13 mitas mire" i5dest5rti Sie teiginiai: ,,Sausio l3 mitas ilgai buvo vienu
pagrindini4 prie,i lietwiy tautq nulreipty ,,Lietuvos Respublilas" reiimo ginH4. Noridami
ne,rileisti sunaikinami, turime neb$oti pasalryti tai, lus akivaizdu Sausio I3 istorijoje.'"; ,, <..>
atejo lailras galutinai pabaigti su reiimo propaganda apie tuas laikus, koi ,, Lietuvos Respublilws "
vardu siautejanti gauja iisigim1li4 dar tik l<ordsi ant taulos sprando"; ,,Sausio l3 milas mire jau
seniai"; ,,Netiesioginiai irodymai protiilrai sveikam lienviui nepalieka abejoniq d€l Sausio 13
ivyki7"; ,,Tai, lmd ,,Lietuvos Rcspublila" buvo isteigta begediila melo ir apgaules budu, jau
seniai akivaizdu, taiiau tautq ilgq laik4 glumino Sausio 13 mitas. Pagal oficialiq versijq, l99l
m. sausio 13 d ISRS specialiosios pajegos ivAriikai susidorojo su Vilniaus leleviziios boWtq
savo bauju gnusiais B.EGINKLAIS hetuviais. Reiinws ii paslatini$U bando iilailcyti rnrs
dalies lietuvitl isitikinim4, kild Sqj,ildiio, o kartu ir dabartines ,,Lietuvos Respublikos" vagi.s ir
iigamas, i valdiiq savo noru atved| del jq kovojusi ir lcraujq liejusi lietwht tauta."; ,,<...> Todil,
lrai bwo priimtas istatymas, faldiikai numatantis baudiiamqjq atsalamybg ui abeioiimq
oficialiqja Sawio l3 iuykita interpretacija, pasidare akivaizdu, kad reiimas bijo - taigi turi del ko
b$oti - taigi greiiiausiai oficialusis mitas apie Sausio I j yra melagingas-"; u1--> Nors iiek tiek
mqstaniiam irnebe pirmus metus Lietuvoje gnenaniiam netgi visiikai nesidominiiam Sausio l3
ivykiab imogui iito turiQ pilnai pakalAi padaryti loginei iivadai, kai oficialusis Sausio lj mita.s
gre iiiaus ia yra i s to r ij q Has toi a nt i p ro p aganda. "
5?. Straipsnyje ,,Lietuvos laisv6s kovos - dar vieno mito pabaiga" i5destyti Sie teiginiai: ",AkivaizdZiai
teroristinio pobfrdiio pokarinia partizaninio judejimo idealizavimas padeda vadinamosios
,,Liettnos Respublikos" reiimui iilailcyti po padu savo daug lartq iiniekintq Lietuvq ir baigiamq
sunailcinti tautq. Akjo lailes tiesai..Mitas apie maidaug priei septynis deiimtmedius ,,kovose ui
Lietuvos laisvg" didvyriSlai lritusius lietuvius - lro gero antras pagal svarbq (po legendos apie

Sausio 13) mus4 iali ir tautq negailestingai naikinqniiarn reiimui. Yadinamoji ,,Lietuvas
Respublilra" atkaHiai bando iSlaikyti daugelio lietuviq lmikada naiviai prarytq iliuzijq, lcad I94l52 m. mfisq tevai, seneliai bei proseneliai kilnioi lavdsi ir narsiai Zuvo ui dabarting ant taulQr
sprando puntaniiq vagiy iutvg. Kalbant dabartiniais terminais, pokario miikiniai buvo
paprasiiausi teroristai. Zinomq tokiais mitais norisi tiketi. Nesinori pripaiinti, lmd taip ilgai
daveki mulkindamas, kad tavo tiesioginiai ir netiesioginiai prot,|viai buvo naivils lengvatikiai m
la gero netgi tiesiog nusilcalrcliai, banditai - kaip dabar sala - teroristai."; ,,Tuo tarpu daugelis
liudininh4 prisimena bfrtent partizanq nusikaltimus priei imoniSlatmq - nukankint*s ar tie.;iog
ciniilcai iiZudytus taikius lietuvius - bei bemieges naldis, kai dienq vogli ateidavo viena puse, o
nakti - kita."; ,,(...) Todil reiimas ii paskutini4jL stengiasi iilailcyti dalies lietuviq dar
neprmastq tikejirnq, knd butent ui dabarting ,,Lietuvos Respublikq" Stalino laikais kovesi ir
galvas padLjo tukstanCiai jU proteviU - koip gali lavoti priei valstybg, ui kuriq luvo tavo ttvas
ar senelis? Nors okivaizdu, kad dabartinis reZimas antikonstitucinis, ,,Lietuvos laisvis l<ovtg"
ntitas vis dar atlieka Lietuvq eksploatuojaniios vaghy Sutvds idealizayimo, sukilninimo vaidrneni.
Galutinai numirus Sausio 13 mitui,,,laisvis lovos" tampa gelbejimosi ralu ideolaginipropagandini pagrindq pmrandaniiam parazitiniam reiimui. Todel lailcas padaryti galq ir iiai
deramai pagerbti - ii paprasiiausio imoniilcumo - butent ja AUK,,aS.
uimir.iti, MS begediikai siunda lietuvius i akivaizdZiai beviltiik4lauq".

58.

Ir, iinoma,

nereikia

BK lT02straipsnio I dalyjenumatyta baudZiamojiatsakomybetam, kas viesai pritare Lietuvos
Respublikos ar Europos Sqjungos teises aktais arba isiteisejusiais Lietuvos Respublikos ar
tarptautiniq teismq sprendimais pripaZintiems genocido ar kitiems nusikaltimams Zmoniikumui
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arba karo nusikaltimams, juos neige ar Siurk5diai menkino, jeigu tai padaryta grasinandiu,
uZgauliu ar lZeidZiandiu b[du arba del to buvo sutrikdyta vie5oji tvarka, taip pat tas, kas viesai
pritare SSRS ar nacistines Vokietijos jvykdytai agresijai pries Lietuvos Respublikq SSRS ar
nacistin6s Vokietijos ivykdytiems Lietuvos Respublikos teritor[joje ar priei Lietuvos Respublikos
gyventojus genocido ar kitiems nusikaltimams Zmoni5kumui arba karo nusikaltimams, arba
1990-1991 melais ivykdytiems kitiems agresij4 prie5 Lietuvos Respublik4 vykdZiusiq ar joje
dalyvavusiq asmenq labai sunkiems ar sunkiems nusikaltimams Lietuvos Respublikai arba labai
sunkiems nusikaltimams Lietuvos Respublikos gyventojams, juos neig6 ar Siurk5diai menkino,
jeigu tai padaryta grasinandiu, uZgauliu ar iZeidLiantiu biidu arba del to buvo sutrikdyta vieSoji
tvarka.

BK 1702 straipsnio I dal!
m. sausio 13 d., neturi btiti i5 naujo
nagrinejami faktai apie SSRS ivykdyta agresrj4 prie5 Lietuvos Respublikq, nes teisrnq
sprendimais nuskryti ir istatymais pripaZinti faktai kiekvienoje atskiroje byloje i5 naujo neturi
blti nustatinejami, jokie Saltiniai, kuriuose nesutinkama ar abejojama nustat5rtais faktais,
neprivalo biiti tiriami. Tokio pobiidZio byloje esming reikimg turi tik tai, ar nukrypstantis nuo
visuotinai pripaiintq istorinirl i"ykiq vertinirno kitoks tq ivykiq vertinimas gali bfiti pripaiintas
grasinan6iu, uZgauliu ar lLeidilianliu arba vie54i4 tvark4 sutrikdZiusiu agresijos, sunkiq ir labai
sunkiq nusikaltimq vie5u neigimu ar Siurk5diu menkinimu-

59. Kaip mindta aukSdiau, sprendZiant baudZiamosios atsakomybes pagal

klausim4 neturi b0ti i5 naujo ai5kirramasi, kas vyko

60.

l99l

lietuviq tautos kaip nacionalinds, etnin6s grupes dalies, juddjimas buvo
reikimingas, pasisakyta Lietuvos Auk5diausiojo Teismo- Nurodya, kad 5i nacionalinds, etninds
grupes dalis turejo esmines ltakos lieh.rviq tautos iSlikimui, buvo labai svarbi siekiant apsaugoti ir
ginti lietuviq tautin! identitet4 kulttrr4 bei nacionaling savirnong. Tai atitinka pirmiau nurod5rtus
saugomos grup€s dalies polymius pagal Konvencijos prieS genocid4 [I straipsni ir Sios grupes
Kad partizanq

-

asmen{ naikinimas tiek pagaltarptautine teisg, tiek pagal BK vertintinas kaip genocidas (2016 m.
balandZio 12 d. nutartis baudZiamojoje byloje Nr. 2K-P-18-64812016). Lietuvos Aukidiausiasis
Teismas 2015-02-24 (bylos Nr. 2K48-222),2016-10-27 (bylos Nr. 2A-P-8-7S8l16) konstatavo,
kad pagal Lietuvos Respublikos istatymus 1944-1953 m. organizuota ginkluota Lietuvos

Respublikos pitiediq kova su sovietine okupacija laikorna Lietuvos valstybes savigyn4 o
ginkluoto pasiprie5inimo dalyviai (partizanai) patenka i genocido (atsiZvelgiant, tarptautini ir i
istorin! kontekst4) apibreZirne nurodytos politines grup€s samprat+ Be to, kaip teisingai nurode
pirmosios instancijos teismas, visuotinai Zinoma, kad 1940 m. birZelio I5 d. buvo ivykdytas SSRS
agresijbs aktas priei Lietuvos Respublik4 - ivestos sovietq ginkluotosios pajegos i Lietuvos
Respublikos teritorij4 irji okupuota. 1940 m. rugpjtidio 3 d- SSRS ivykdd Lietuvos Respublikos
teritorljos aneksij4.
61. Vilniaus apygardos teismo 1999 m. rugpjldio 23 d. nuosprendZiu nusta$ta, kad SSRS kariai
panaudojo agresijq pries beginklius Zmones, taip padare sunkius ir labai sunkius nusikaltimus.
Analogi5ka i5vada daryta ir Europos Zmogaus Teisiq Teismo 2006 m. sausio 5 d. nutarime del
priimtinumo ir 2008 m. vasario 19 d. sprendimg priimtuose byloje Kuolelis, BartoSevidius ir
Burokevidius prie5 Lietuv4. 2000 m. sausio 4 d. Nepriklausomybds gynejq ir kitq nukentdjusiqiq
nuo 1991 m. sausio l1-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresiios asmerq teisinio statuso istatymu
pripaZintas agresijos, pareikalavusios Zmoniq aukq, faktas.2009 m. Iiepos 9 d. istatymu, kuriuo
BK buvo papildytas BK 1702 sffaipsniu, u2 pritarim4 agresijai, sunkiems ir tabai sunkiems
nusikaltimams arjq neigim4 bei Siurk5tq menkinim4 nustatyta baudZiamoji atsakomybe. Taigi tai,
labai sunkiis
lcad 1991 m. sausio m6n. buvo vykdomas agresijos aktas, daromi sunkfis

ir

nusikaltimai, yra nustafyta teismq sprendimais, tokie faktai pripaZinti istatymu.
62. Zumalisto etikos inspektoriaus tarnybos ekspertizes akte Nr. EAN-17 konstatuojama, kad atlikus

interneto tinklalapyje,,http://www.tietuviais.lt"

publikuotq straipsniq: ,,Lietuvos laisves kovos"l3 mitas mire" (2013-10-lS) tyrimq nustatlrt4

dar vieno mito pabaiga" (2013-10-31) ir,,Sausio

kad analizuojami straipsniai daugeliu aspektq (teminiu, kornunikaciniq intencijq,

bendr4
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autorystg rodandios straipsniq struktlros ir kt.) sudaro tam tikrq visumq: jais siekiama iSry5kinti,

i5plesti ir dar kart4 pabrdZti tinklapyje www.lietuviais.lt skelbiamuose kituose (taip pat ir Sioje
ekspertizeje neanalizuojamuose) straipsniuose i5sakytas rnintis. Taigi jie vertintini kaip sistemine
visuma. Tai, beje deklaruoja ir pats straipsniq autorius ar autoriai - straipsnio ,,Lietuvos laisvds
kovos" - dar vieno mito pabaiga pradZioje nurodoma, kad tai mindiq tgsinys, jq pradZia straipsnyje
Sausio l3 rnitas numire. Straipsniq kaip sisteminds visumos tikslas, vadinamas mitq griovimu suniekinti dabarting Lietuvos Respublik4 kaip valstybg, vaizduojant menkinamai ir tik negatyviai.
Neapykanta Lietuvos dabardiai ir viskam, del ko ji atsirado (s.usik0re) kaip tokia, persunkta arba
didZioji dalis kiekvieno straipsnio teksto, arba beveik visas tekstas- Absoliudia daugurna
straipsniais skelbiamq teigirriq paskleidZiamos ne tik gindytinos bei galimai (o daZnai ir
neabe.jotinai) melagingos, bet ir aiSkiai Zeminamos, niekinamos Zinios- Akivaizdu, kad
neapykantai skleisti bei nesantaikai kurstyti pasitelkiami ivairiis argumentai - padios straipsniq
antraites daZniausiai rodo niekinamas sritis, o tydiojimosi bei niekinimo objektu tampa labai
svarbios bet kuriai valstybei, taip pat Lietuvos Respublikai, vert5rbes. Ty6iojimosi ir niekinimo
objektu bei nesantaikos kurstymo priemone tampa tokia pamatine vertybe bei valst5rbes pagrindas
kaip patrioti5kumas. Straipsniuose apskritai nuolat skirstomos ir aptarinejamos Zmoniq grupes ar
joms prikla-usanf5ls asmenys pagal socialine padeti, isitikinimus ar paZifiras. Atitinkamai, tie
asmenys, kuriems buvo bodingas tivynds laisves b[tinumo suvokimas, okupaciniais pokario
metais reiSkgsis partizanine laisves kova, o jnaujqjq laikq Lietuvos istorij4 jejgs kaip Sausio I3osios lvykiai. Pokario laisves kovq dalyviai (absoliuti jq dauguma) tiesiogiai ivardijami kaip
teroristai, apibtrdinami kaip pleSikai ir Zudikai, o naujqiq laikq neginkluoti laisves gynejai - kaip
suklaidinta ir apkvailinta Zmoniq mas6, i kuri4 neva 5aud6 V. Landsbergio ir A. Butkevidiaus

pasiqsti Sqi[dZio teroristai. Deklaruojant susirlpinim4 del teisingo istorljos suvokimo bei

geresn6s tautiediq ateities, yra kurstoma nesantaika tarp laisves kovq dalyviq ir likusios
visuomenis,dalies, menkinamas laisves gyneju aukq atminimas ir skatinama neapykanta pokario
kovotojarns su soviotu valdlia kaip Zmoniq grupei del isitikinimq ir paZilrq, jie niekinami.
Nesantaikos kurstymo priemone tampa tokia svarbi kiekvienos valstyb€s [kiui sritis kaip
energetika, Lietuvos energetikos politika bei, atitinkamai, tie, kas j4 kuria. Ji apibiidinarna itin
negatyviai ir niekinarnai, o jos kontekste ir Lietuvos Respublika apskritai. Straipsnio publikavimo
metu vyravg sunkumai del didZiosios agresyvios kaimynines valstybes politikos vaizduojami

dabartinis Lietuvos energetines nepriklausomybes stiprejimas tik irodo
ekspertuojamq teiginiq neteisingum4 bei tendencingum4. Tydiojimosi ir niekinimo objektu tampa
laisv6s kovotojq kritikos kontekste ileidliamai ir niekinamai apib6dinamos kai kurios valstybds
(konkre6iai -JAV), jq piliediai kaip tam tikrq tautq atstovai. Neigiamu vertinamuoju apibiidinirnu
tie atstovai - amerikon4i, neva nuo seno garsejantys pasiryZimu pasmerkti milijonus imoniq
uZtikrintai mirdiai - ivardinti konkrediai. Taigi tydiojamasi, kurstoma nesantaika ir,skatinama
neapykanta JAV piliediams kaip funoniq grupdms del kilmes ar taut5rbes. Itin nuoZmaus
fdiojimosi ir niekinimo objektu bei nesantaikos kurstymo priemone tampa daugelis dabartinio
Lietuvos politinio bei vizuomeninio glruenimo realijq. Pokario pa(izanq kovos ar Sausio l3-osios
ivykiai vadinami tautai kenksmingais mitais, o tydiojimosi ir niekinimo objektas vel yra lietuviai
kaip Zmoniq grupq skiriamatautiniu pagrindu. Kartu galima iZvelgti tarp padiq lietuviq skatinam4
saviniek4, bent kiek patrioti5kiau vadinami visiSkais kelmais, kurie (ar bent jq dauguma) ir toliau
lenkia sprandus po saujeles paskutinius jq syvus diulpiandiq i5gamq jungu. Taigi vel eilini ka*q
skelbiant paniek4 Lietuvos Respublikai, menkinamai apib[dinant kovotojus del Lietuvos laisves
bei piliedius, besistengiandius prisideti prie dabartines Lietuvos kuriamojo darbo, kartu
tydiojamasi, kurstoma nesantaika ir skatinanra neapykanta lietuviams apskritai kaip Zmoniq
grupems det tautyb6s ar kilmes. [5 to, kas pasakyt4 akivaizdu, kad ekspertuojamqjq straipsniq
kaip sistemin6s visumos turinys (tema, pagrindine mintis, gilumine teksto struktiira) bei forma
(teksto klrinio priemonds: loginiai rySiai, stiliaus ypafybes, kalbos formos ir pan.) akivaizdiiai
rodo patologiSk4 neapykant4 visoms dabartinei Lietuvos Respublikai b[dingoms politinems
realijoms, vertybdms, tradicijoms - visam 0am, kas kuria ir palaiko Siandiening Lietuvos valstybg
kaip tokiq. Ra5iusiam ar ra$iusiems aptariamus tekstus visiSkai nesvarbu, k4 niekinti ar del ko
tendencingai,

o
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skleisti neapykanta - bet kas pasitelkiama kaip visumos detale siekiant vienintelio tikslo niekinam4 menkinama ir skleidiiama neapykant4 viskam, kas gali biiti bent kiek teigiamai susijg
su dabartine Lietuvos valstlzbe, kas gali kelti lietuviq nacionaling savimong, stiprinti Lietuvq kaip
toki4. Straipsniuosejusti stiprus noras kvestionuoti Lietuvos konstitucing santvark4 - demokrating
respublik4. Straipsniq sistemine visuma ii principo tikimasi susilpninti esamas valdZios
struktiiras, paseti visuqtini nepasitikejim4 jomis, o suvokiant valstybes suverenitet4 kaip jos
nepriklausomybe - teise savaranki5kai tvarkyti savo vidaus ir uZsienio reikalus. aptariamuose
straipsniuose mdginama suverenitet4 (valstybes nepriklausomybg) visaip silpninti - visokiais
b[dais bandoma paseti abejones del dabartines valdZios legitimumo ir sugebejimo realizuoti
prigimting lietuviq tautos teisg tvarkyti savo valst5lbg patiems, kartu taip pat fydiojamasi,
kurstoma nesantaika ir skatinama neapykanta tam tikras pareigas uZimantiems valdZios struktairy
atstovams kaip Zmoniq grupems del socialines padeties, jsitikinimq bei paZi[rq. Taigi interneto
tinklalapyje ,,www,lietuviais.lf' publikuotuose straipsniuose ,,Lietuvos laisves kovos" - dar vieno
mito pabaiga* (2013-10-31), ir,,sausio 13 mitas mire" (2013-10-18) daugybg kartq yra
tydiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti Zmoniq grupg ar jai
priklausant) asmeni del socialines padeties, isitikinimq ar paZiiirq. Skslbiamq teiginiq santykis su
Rusijos vykdomo informacinio karo tikslais. Akivaizdu, kad aptariami tekstai atitinka Rusijos
informacinio karo tikslq siekiandius: kad atsirastq Zmoniq nusivylimas savo Salies valstybingumu,
valdLia, del kurios tarybiniais laikais sukurtas tautos ukis suZlugdytas, o energetikos sektoriaus
padetis katastrofiSka vis daugiau lietuviq emigruoja, Zudosi ar tiesiog mir5ta nuo Saldio ir pan.
Juk, anot autoriaus, net Stalino represijos nublanksta prie5 tlkstandius lietuviq, per vadinamosios
,,nepriklausomybds" metus privestq prie saviiudyb6s, jau nekalbant apie ketvirtadali ar daugiau
apvogtqiq ir i5vytqiq i5 savo tevq Zemes. Taip ir norisi papraSyti didiiojo kaimyno pagalbos
kovoje priei miisq taut4 smaugiandi4 Seime, Vyriausybeje, teismuose, prokuratiiroje,
savivaldybese susispietusi4 gaujq. Zlnoma, mus g4sdins, persekios, teis, gal net iaudys, kaip tada,
Saus,io 13, bet mEsq [magrt, autoriaus bendramindiq] kol kas dar 2 milijonai (2 t-,b. 1.2-23).

L. Lauiikas

pirmosios instancijos teismo posedyje parod6, kad straipsniq, kaip
yra suniekinti dabarting Lietuvos Respublikq kaip valstybg,
vaizduojant menkinarnai ir tik negatyviai. iia pasirinkti laisves kovq a-spektas arba pokario kovq
aspektas, arba Sausio l3-iosios iuto.irrr vadinamo mito aspektas. Siuo aweju tydiojimosi ir

63. Ekspertas

sistemin6s v'isumos tikslas

niekinimo objektu bei nesantaikos kurst5lmo priemone tampa tokia pamatine vertybe bei valstybes
pagrindas - patriotiSkumas. Pokario laisves kovq dalyviai (absoliuti jq dauguma) tiesiogiai
ivardijami kaip teroristai, apibEdinami kaip ple5ikai irZudikai, o naujqiq laikq neginkluoti laisves
gynejai - kaip suklaidinta ir apkvailinta Zmoniq mase, i kuri4 neva Saude V. Landsberyio ir A.
B.utkevidiaus pasiqsti S4itidiio teroristai- Straipsniuose kurstoma nesantaika tarp laisves kovq
dalyviq ir likusios visuomen€s dalies, menkinamas laisves gynejq aukq atminimas ir skatinama
neapykanta pokario kovotdams su sovietq vaLdLiakaip imoniq grupei del isitikinimq ir paZiiirq,
jie niekinami. Tydiojimosi ir niekinimo objektu bei nesantaikos kurstymo priemone tampa
daugelis dabartinio Lietuvos politinio bei visuomeninio gyvenimo realijq. Sausio 13-osios ivykiai
vadinami tautai kenksmingais mitais, tam tikr4 saviniekos skatinima tydiojamasi, kurstoma
nesantaika ir skatinama neapykanta lietuviarns apskritai kaip imoniq grupems del tautybes ar
kilmds.
64. Taigi ekspertizds akte detalizuota kokiais iSsirei5kimais ir kaip ;na kurstoma nesantaika, kaip
neigiama ir Siurk5diai menkinama SSSR vykdyta agresija priei Lietuvos Respublikq niekinami

Lietuvos laisves kovq dalyviai, Sausio l3-osios ivykiai - partizanai ivardinami pleSikais ir
teroristais, o Sausio 13-osios gynejai - apkvailinta imo-niq mase. [vertinus tiriamq straipsniq
turin!, jo analizg ekspe,rtizes akte, konstatuotina, kad G. Sarkanas vie5oje erdveje publikuotame
straipsnyje ,,Lietuvos laisves kovos - dar vieno mito pabaiga", iSkraipydamas istorinius faktus,
menkino tr-ietuvos partizanq svarb4 Lietuvos Respublikai Tokie veiksrnai suponuoja i5vadq kad
jis Siurkidiai menkino SSRS vykdyt4 genocid4 Lietuvos Respublikos teritorijojq menkino
Li"ttruo, paftizanq veiksmus pries sovieting okupacij4. Be to, konstatuotina, kad G. Sarkanas
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vie5oje erdveje publikuotame straipsnyje,,Sausio l3 mitas mir6" uigauliu ir iZeidZiandiu biidu
neige ir Siurk5diai menkino l99l metq SSRS agresijos priel Lietuvos Respublik4 fakt4, agresijos
metu ivykdytus labai sunkius ir sunkius nusikaltimus. Jo veiksmtl objektyvioji pusi visi$kai
atitinka tsK 1702 straipsnio I dalyje numatyto nusikaltimo sudeti.
65. Kolegija sprendZia, kad 5ie veiksmai buvo padaryti veikiant tiesiogine tydia, suvokiant savo
veikos pavojingumq G, Sarkanas veik6 nordamas paskatinti visuomeng menkinti SSRS ivykdyt4
genocid4 Lietuvos Respublikos teritorijoje priei ginkluoto pasiprieiinimo dalyvius - Lietuvos
partizanus bei menkinti Sausio l3-osios ivykius, jq metu vykdyt4 SSRS vykdyt4 agresij4 prieS
Lietuvos valstybg.
66. Remiantis iEdestytu, kolegija konstatuoja lrodyt4 jog G. Sarkanas ivykde nusikaltim4, numatyt4
BK 1702 straipsnio I dalyje, tai yra irodyta, kad jis 2013-10-18, Architektq g. 102-46, Vilniuje,

adresq Nr. 78-157.72.216, vie$ai - internetiniame tinklapyje
publikavo
straipsni ,,Sausio 13 mitas mirio', kuriame neige ir Iiurkldiai
,,www.lietuviais.lf' menkino I99l metq sausio l1-13 dienomis Lietuvos Respublikos teritorijoje SSRS vykdytos
agresijos prieS Lietuvos Respublikos gyventojus metu padarytus labai sunkius ir sunkius
nusikaltimus, tydia, uZgauliai ir iZeidZiandiai vie5ai paskelbtame straipsnyje nurodydamas
teiginius: ,,Sausia I3 mitas ilgai buvo vienu pagrindini4 priei lietuviq lautq nukreipt4 ,,Lietuvos
Respublikas" reiimo ginkl4. Norddami nesileisti swtaikinami, turime nebiioti pasalryti tai, lras
akivaizduSausio t3 istorijoje."; ,, <...> atijo laikas galutinoi pabaigti su reiimo propaganda
apie tws laihts, kai ,,Lietuvos Respublikos" vordu siauftjonti gauja iisigim4li7 dar tik loresi ant

i5 kompiuterio, turindio IP

tautos sprando"; ,,Sausio

l3 mitas mire jau seniai"; ,,Netiesioginiai irodymai proti1lui

sveiksm

lietuviui nepalieta abejoni4 del Sausio l3 iuykia" ; ,,Tai, lad ,, Lietuvos Respublilta" buvo isteigta
begediila melo ir apgaules budu, jau seniai akivaizdu, taiiau tautq ilgq laikq glumino Sausio l3
mitas. Pagal oficialiq versijq, I99l m. sausio 13 d TSRS specialiosios pajAgos iveriikai
susidorojo su Vilniaus televizijos bokitq sovo lrauju gtnusiais BEGNKLIAIS lienviais. Reiimas
i3 pasttrtini4itl bando iilailcyti rars dalies liefiNitt isitikinintq, kad Sqiildiio, o kartu ir dabartinis
,,Lietuvos RespublilCIs" vagis ir isgamas, i valdiiq scmo noru atved| del i4 lavoiusi ir lo"auiq

baudiiamqjq atsalmmybg ui abejojimq oficialiqja Sausio 13 juykiq interpretacija, pasidare
akivaizdu, kad reiimas bijo - taigi turi dal lco bfi'oti - taigi greiiiausiai oficialusis mitas apie
Sausio t3 yra melagingas-",' ,,<...> Nors iiek tiek mqstaniiam ir rrcbe pirmus metus Lietuvoie
garcnaniiam netgi visiikai nesidominiiam Sausio I j iuykiais imogui iito turet4 pilnai pakalcti
padaryti loginei iivadai, kai oficialusis Sausio 13 mitas greiiiausia yra istarijq klastojanti
propaganda. ". Tgsdamas nusikalstam4 veik4, jis, 2013-10-31 b[damas adresu Architekq g- lA246, Vilniujq i5 kornpiuterio" turinEio IP adres4 Nr. 78.157.72.216, vie$ai * internetiniame
tinklapyje ,,www.lietuviais.lt'' publikavo straipsni ,,Lietuvos laisves kovos - dar vieno mito
pabaiga*, kuriame neige ir iiurk56iai menkino SSRS ivykdyt4 agreslj4 prieS Lietuvos Respublikq,
tydia, uZgauliai ir iZeidZiandiai vie5ai paskelbtame straipsnyje nurodydamas teiginius:
,,Akivaizdiiai te.roristinio pob,ildiio pokarinio partizaninio judejimo idealizavimas padeda
vadinamosios ,,Lietuvos Respublikos" reZimui iilailq)ti po padu swo daug kartq iiniekintq
Lietuvq ir baigiamq sunaikinti tautq Atijo laikas tiesai. Mitas apie maidaug priei seplynis
deiimtmeiius ,,l{ovose ui Lietuvos laisvg" didvyriikai lsitusius lietuvius - la gero antras pagal
svarbq (po legendos apie Sausio 13) musry iali ir tautq negailestingai naikinaniiam reiimui.
Yadinamoji ,,Lietuvos Respublila" atkakliai bando iilailEtt daugelio lietwiq kailada naiviai
prarytq iliuzijq, kad 1941-52 m- milsq tEyai, seneliai bei proseneliai kilniai kavAsi ir narsiai iuvo
uZ dabarting anl taulos sprando puntaniiq vagi4 iutvg- Kalbant dabartiniais terminais, pokario
miikiniai buvo paprasiiausi leroristai- Zinoma, tokiais mitais norisi tilo\ti- Nesinori pripaiinti,
lrad taip ilgai daveisi nrulkindamas, kad tavo tiesioginiai ir netiesioginiai protdviai buvo naivils
lengvalikiai ar ko gero netgi tiesiog nusilalrcliai, banditai- kaip dabar sal<o - terorktai."; ,,Tuo
tarpu daugetis liudininlq pri,simena butent partizaruT nusilcaltinzus priei imoniikumq nulcankintus ar tiesiog ciniSkai iiiudylus laikius lietuvius - bei bemieges naldis, kai dienq vogli
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kita.") ,,1...) Tod4l reiimas ii paskutiniryjry stengiasi iilaikyti
dalies [ietuviq dar neprarastq tilcejimq, kad butent ui dabarting ,,Lietuvos Respublikq" Stalino
lailrais lav*si ir galvas paddjo till$tandiai jV proftviq - lraip gali lrovoti priei valslybg, ui latriq
ateida:vo viena pusz,

o nahi

-

iuvo tavo trivas ar senelis? Nors akivaizdu, kad dabartinis reiimas antilanstitucinis, ,,Lietuvos
lqisvds lrory" mitas vis dar atliela Lietuvq ekploatuojandios vagiry Sutvrls idealizavimo,
sukilninimo vaidnzenj. Golutinai numirus Sausio I 3 ntitui, ,,laisvis kovos" lampa gelbdjimosi rotu
ideologini-propagandini pagrindq prarandaniiam parazitiniam reiimui. Todel laikos padaryti
galq ir iiai legendai."; ,,1.--) Taigi,,laisrLs lavotojais" nira b didiiuotis,faldiikai reikctry
prisiminti ir deramai pagerbti - ii paprasiiausio imoniSleamo - butent iq AUKUS. [r, iinom4
nereikia uimirSti, KAS beg*diil<ai siunde lietwius j akivaizdi'iai beviltiikq kovq".
67. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnyje itvirtinta laisve reikSti isitikinimus ir skleisti
informacijq, kuri gali b[ti ribojarna tik jstatymu, jei tai b[tina apsaugoti Zmogaus sveikatai, garbei
ir orumui, privadiam ryvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai, o Sio straipsnio 4 dalyje
nustaryta kad savirai5kos laisve nesuderinama su nusikalstamais veiksmais tautines, rasin6s,

-

religinEs ar socialines neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kursgmu, SmeiZtu ir
dezinformacija. Teise ! savirai5kos laisvg ir jos apribojimo sqlygos taip pat lwirtintos Zmogars
teisiq ir pagrindiniq laisviq apsaugos konvencijos (toliau - Konvencija) l0 straipsnyje. Taigi, net
ir tais atvejais, kai asmuo igyvendina savo saviraiSkos laisvg, 5i laisve nera absoliuti ir gali biiti
ribojama pagal Konvencijos 10 straipsnio 2 dalies reikalavimus,t. y. pagal istatym4 siekiant
teiseto tikslo ir kai tai bEtiua demokratineje visuomendje.
savirai5kos laisvg apribojimo atvejq nustalrtas ir BK.l702 straipsnyje.
Pagal BK lT02skaipsnio I dali atsako tas, kas vielai pritareLietuvos Respublikos arEuropos
S4jungos teises aktais arba isiteisejusiais Lietuvos Respublikos ar tarptautiniq teismq sprendimais
pripaZintiems genocido ar kitiems nusikaltimams Zmoni5kurnui arba karo nusikaltimams, juos
neigi ar $iurkidiai menkino, jeigu tai padaryta grasinandiu, uZgauliu ar lheidi:iandiu b[du arba del
to buvo sutrikdyta vie5oji tvarka" taip pat tas, kas vieSai pritare SSRS ar nacistinds Vokietijos

68. Vienas galirnrtr teises

i

lvykdytai agresijai prie5 Lietuvos RespublikA SSRS ar nacistin€s Vokietijos ivykdytiems

Lietuvos Respublikos teritorijoje ar prie5 Lietuvos Respublikos gyventojus genocido ar kitiems
nusikaltimams ZrnoniSkumui arba karo nusikaltimams, arba I990-i991 metais ivykdytiems
kitierns agresij4 priel Lietuvos Respublik4 vykdZiusiq arjoje dalyvavusiq asmenq labai sunkiems
ar sunkierns nusikaltimams Lietuvos Respublikai arba labai sunkiems nusikaltimams Lietuvos
Respublikos grventojams, juos neige ar Siurk5diai menkino, jeigu tai pa$aryta grasinandiu,
uZgauliu ar lieidLian(iu b0du arba del to buvo sutrikdyta vieSoji tvarka. G. Sarkanas paminetos
aukSdiau konstitucines nuostatos nepaisq todel privalo atsalg'ti uZ savo padarytus nusikalstamus
veiksmus.

Dal bausm4s slcyrimo

i padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsni,
veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos
padarytos
nusikalstamos
ir
r[5j,
kaltes funn4
lengvinandias bei sunkinandias aplinkybes,
atsakomybg
asmenybg,
stadljq kaltininko
straipsnis).
padarytqiz.l4
54
nusikalstama veika
GK
70. G. Sarkanas anksdiau neteistas (2 t.,b- 1. 124), administracine tvarka baustas 5 kartus, paskirtas
ptnigines baudas sumokejgs (2 t., b. l. lZ2-123), V5[ Respublikines Vilniaus psichiatrijos
69- Teismas, skirdamas bausmg, atsiivelgia

ligonineje nesigyde (2t.,b.1. I l8), V5[ Vilniaus miesto Psichikos sveikatos centre nesigyde (2 t.,
b. I. 119), Vilniaus priklausomyhss ligq centre i narkologing iskait4 neira5ytas (2 t-,b.1. 120),
nedirbantis (2 t., b. I. l2l). G. Sarkano atsakomybg sunkinandiq ar lengvinandiq aplinkybiq
nenustatytaJ

71.G. Sarkanas padard nesunkq nusikaltim4. BK

l7d

straipsnio

I

dalies sankcijoje numatytos

alternatyvios bausm6s rii5ys - bauda, laisves apribojimas, arestas arba laisves at6mimas iki dvejq
metrtr. [statymo numatytr.+ bltinq s4lygl[, kurios leisq teismui G. Sarkano ativilgiu taikyti BK 54

ffi
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straipsnio 3 dalies ar 62 straipsnio nuostatas, tai yra skirtijam Svelnesng bausmg nei numalrta
straipsnio sankcijoje, nera-

i r[Sini nusikalstamos veikos pavojingum4, auk5diau iSdestytas
aplinkybes, charakterizuojandias G. Sarkan4, jo amZiq, sveikatos b[klg, itai, kad G. Sarkanas ne
kart4 proceso metu paZymejo, jog jo finansine padetis yra sunki, sprendZia, kad baudos bausm6

72. Teisejq kolegij4 atsiZvelgdama

nepasiektq bausmei keliamq tikslq.

G. Sarkanui skirtina laisves apribojimo

bausm6 su

fpareigojimais.
73. Kadangi byloje nenustatyta nepateisinamo delsimo poZymiq, netinkamo proceso organizavimo,
proceso metu nebuvo taikomi grieZti suvariymai kaltinamajarn, ilga proceso trukmd nelaikytina
i$imtine aplinkybe, leidZian6ia skirti Svelnesng bausmg vadovaujantis BK 54 straipsnio 3 dalimi.
Ta6iau atsi}velgiant i pakankamai ilg4 proceso trukmg, tai laikytina pagrindu Svelninti bausmg

pagal atitinkamo baudiiamojo istatymo specialiosios dalies straipsnio sankciios ribas (BK 41
straipsnio 2 daties 5 punktas) (kasacines nutartys baudZiamosiose bylose Nr. 2K-256l2009,2K503t20rc,zK-rczlz}ll, 2K-147-677/2015). Laisves apribojimo bausmd gali b[ti skiriama nuo
maZesn6, nei sankcijos vidurkis laisves
apribojimo bausm€, jpareigojant be teismo ar bausmg vykdandios institucijos iinios nekeisti
g;rvenamosios vietos, pradeti dirbti ar registruoti darbo birZoje, neatlygintinai iSdirbti 40 valandq
iveikatos prieiiiros, globos ir rupybos istaigose ar nevalstybinese organizacijose, kurios riipinasi
neigaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikatingais Zmon6m is-

trijq menesiq iki dvejq metq. Nuteistajam skirtina

74.

G. Sarkanas lpareigotinas i5 intemetinio tinklalapio .www.lietuviais-lt" pa5alinti straipsnius,
kuriq pavadinimai,,sausio l3 mitas numirO", ,,Lietuvos laisves kovos - dar vieno mito pabaiga",
nustatant proting4 termin4 Siems veiksmams atlikti-

75.

G. Sarkanui 2014 m. geguiris 26 d. paskirta kardornoji priemone - raiytinis pasiiadejirnas
nei5vykti pratgstina iki nuosprondZio vykdymo pradZios. Daiktai, turintys reik5mes bylai tirti ir
nagrindti: standus diskas ,,Samsung M3 Portable", seriiinis Nr. 0000000001 18282D, ne5iojamo
kompiuterio ,,Compaq* standus diskas, serijinis Nr. 120516J2100050KHBXSA, ne$iojamo

kompiuterio,,Fujitsu Siemens'o standus diskas, serijinis Nr. NWAST6827A65, saugomiVilniaus
apskrities vyriausiojo policijos komisariato Aptarnavimo skyriuje, DVD laikmena, saugoma.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Centineje daiktiniq irodymq saugykloje konfiskuojarni, kaip nusikalstamq veiksmq padarymo priemon6s. Elektronin6 knygq skaitykle Nr.
2l2688,saugoma Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Aptarnavimo skyriuje bei
atminties kortele,,Adata*

-

gr4Zinami G. Sarkanui.

Teisejq kolegrja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudZiamojo proceso kodekso
326 straipsnio 4 dalimi,329 skaipsnio 2 punktu,

nusprend2ia:
i5teisintojo Giedriaus Sarkano apeliacini skund4 atmesti.
Vilniaus apygardos prokurat0ros Vilniaus apylinkes prokuratiiros Trediojo skyriaus prokuroro
Benedikto Lei5io apeliacini skund4 tenkinti i5 dalies.
Vilniaus miesto apylinkes teismo 2018 m. balandiio 25 d. nuosprendZio dali del
Giedriaus Sarkano i$teisinimo pagirl Lietuvos Respublikos baudZiamojo kodekso I702 straipsnio
I dalj panaikinti ir Sioje dalyje priimti nauj4 nuosprendi:
Giedrig Sarkan4 pripaZinti kaltu padarius nusikaltimq, numafSrtq Lietuvos Respublikos
baudZiamojo kodekso lT02straipsnio I dalyje ir paskirti jam l0 (de5imties) menesiq laisves
apribojimo bausmg, lpareigojant be teismo ar bausmg vykdandios institucijos iinios nekeisti
gyvenamos.ios vietos, pradeti dirbti ar registruoti darbo birZojq per laisv6s apribojimo bausm€s
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termin4 neatlygintinai i5dirbti 40 (keturiasde5imt) valandq sveikatos prieZiiiros, globos il rupybos
jstaigose ar nevalstybin€se organizacijose, kurios rlpinasi neigaliaisiais, nusenusiais ar kitais
pagalbos reikalingais Zmon€m is.

lpareigoti Giedriq Sarkan4 per 10 dieuq nuo nuosprendZio paskelbimo i5 intemetinio
tinklalapio ,,www.lietuviais.lt* palalinti straipsnius, kuriq pavadinimai ,,Sausio l3 mitas numirt",
,,I-ietuvos laisves kovos - dar vieno mito pabaiga".
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudZiamojo kodekso 72 straipsniu, Giedriui Sarkanui
skirli baudZiamojo poveikio priemong - turto konfiskavirn4 ir konfiskuoti ne5iojamo kompiuterio
,,Compaq" standq distE, serijinis Nr. 1205l6J2l00050KHBXSn, saugom4 Vilniaus apskrities
vyriausiojo pol icijos kom isariato Aptarnavirno skyriuj e.
Elektroning knygq skaityklE Nr. 212688, standq disk4,,Sansung M3 Portable", serijinis Nr.
000000000118282D, neiiojzuno korlpiuterio ,,Fujitsu Siemens" standq diskq, serijinis Nr.
NWA3T6827A65, saugomus Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Aptarnavimo
skyriuje bei atminties kortelg,,Adata" gr4zinti Giedriui Sarkanui.
DVD laikmenE, saugomq Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisaliato Centrineje
dai ktin i q irodym q saugykloje, su naikinti kaip m enkavertg.
Kompaktinius diskus, prijungtus prie bylos, palikti saugoti byloje.
Giedriui Sarkanui paskirtq kardomqi4 priemong - ra5ytinj pasiZadejimq nei5vykti, palikti iki
bausmds vykdymo pradZios.
Kita nuosprendZio dali palikti nepakeist4.
Sis Kauno apygardos teismo nuosprendis isiteiseja

Teise"jai

Q9

jo paskelbimo dienq.
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