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KAUNO MIESTO APYGARDOS TEISMUI
NUO PILIEdIO LINO HERMANO
a.k. 38102050677

APELIACINIS SKTINDAS
b. b. nr. l-336-53012012
20t2 07 02
e prokuroras Darius
Si4 man i5ke1t4 neteiset4 baudLiamqqbylq nusikalstamai dirbdamas s
jau
pasieke
teism4.
Bylos
taip
ir
teiseta,
Dziegoraitis, tod€l byla tapo neva
frodymai nuo pat
pradLi4 buvo renkami Sali5kai, todel nenuostabu kad Kauno miesto apylinkes teismas 2072 m.
birZelio l4-4)q prieme tiesos neatspindinti nuosprendf. Su minetu nuosprendZiu nesutinku, nes jis
yra priimtas remiantis melu bet tikrai ne tiesa ir j4 atspindindiais realiais faktais.
BaudZiamojoje byioje nr. 1-336-530/2012 teigiama jog 2008-09-23, apie 20.50 val., bute,
Vaidilutes g. 4-12, Kaune, neva necenzuriniais iZeidlianilais i.odlius i5plldau N. KiauS4 ir A.
Valuck4.
2012 m. birZelio l4-osios nuosprendZio medZiagoje yra iSkraipyti ne tik Siame teismo procese
mano duoti parodymai, bet ir klaidinandiai pateiktas mano patikslinimas, apie tai kaip buvau
nustumtas nuo man priklausandio blsto durq. Apie tai kad parod1ialr jog buvau jega nustumtas nuo
bDsto dury, neuZsiminta. Aplamai 2012 m. birZelio 14-osios nuosprendZio medZiagoje mano duoti
parodymai nera uZraSyi objektyviai ir tiksliai, todel teigiu, kad jie yra i5kraipyti. Tiesai nustatyti ir
isitikinti kad i5 tiesq taip yra, tikslinga perZiureti teismo posedZiq vaizdo iradus bylos nr. l-33653012012, nes Kauno miesto apylinkes teisme visi i5 esmds vykg posedZiai buvo filmuojami
vaizdo kamera, todel tai gali palengvinti tiesos nustatvm4 Sioje man ir K. V. Zaltauskui neteisetai
i5keltoje byloje.
Nors teismo posedyje, kuriame buvo nagrinejama baudZiamoji byla, Nerijus Kiau5as sake kad
jam r,ykti adresu Vaidilutes g. 4-12 buvo liepta ,,i5 vir5aus", ir aS tai atsimenu. Bet Stai 2012 m.
birZelio l4-osios nuosprendZio medZiagoje mat5rti uZraSyta visai kas kita. Ten jau teigiama jog
,,vakare gavo i5 VPK budetojo nurodym4 nwykti i Vaidilutes gatvg, kad ten yra sugadintas
automobilis". Tai gi nuosprendLio medZiaga ne tik neatitinka realiq i*ykir+, bet neatitinka ir
davusiq parodymus bei liudltojq teiginirl.
2Al2 m. birZelio l4-osios nuosprendZio medZiagoje policininkq yra daug primeluota mangs
ativilgiu, nes akivaizdiiu vykdg kaZkieno tai nurodymus policininkai ie5ko bldq i5sisukti, o
teismas jais kaip visada tiki, nors ir policijon eina dirbti menkesnio intelekto ir iSsilavinimo
Zmones. bltent tie kurie niekur kitur nepritampa. Sio nuosprendZio medZiagoje teigiama jog aS N.
Kiau54 konkrediai vadinau,,k4gebistais". To niekada nebuvo ir jokiose audio bei video laikmenose
to net nera uZfiksuota. Sie poiicininkq teiginiai yra siaubingas melas ir SmeiZtas, k4 galima
nesunkiai irodyti net ir nagrinejant tq padiq Sali5kai surinkt4 nuo bylos nu5alintojo nes4Ziningo
prokuroro Dariaus Dziegoraidio medZiag4.
Sios man neteisetai sukurptos bylos nuosprendyje yra uZfiksuotas Aleksandro Volobujevo
pasisakymas, jog jo Zmonos giminaidiai tarybiniais laikais dirbo milicijoj. Tai yra pagrindas
sprendZiant 5i4 by14, i kuri visi5kai nebuvo atslLtelgla. nes esu isitikings kad byla nr. 1-33653012012 yra A. Volobujevo grasinimo susidoroti ,,remiantis savo rySiais" rezultatas.
2072 m. birZelio l4-osios nuosprendZio medZiagoje teigiama: ,,mat5rti, uniformuotas policijos
pareigunas stovddamas tarpduryje i5sitrauke kaZkoki dokumentE'. Kaip matyti i5 filmuotos vaizdo
medZiagos, apra5omuoju momentu policininkas i5sitraukia savo uZra5us ir ruo5iasi kaLk4
uZsiZymeti, sakydamas: ,,savo asmens dokument4 pilieti pateikit", o K. V. Zaltauskui atsakius: ,,aS
neturiu jokio asmens dokumento"_pareigunas uZra5us isideda. PerZilrejus filmuot4 medLiag4
susidaro toks vaizdas, jog K. V. Zaltauskui nepateikus asmens dokumento duomenq, minetas
pareigunas neturi reikalo toliau naudotis savo uZra5q knygele ir todel jq isideda atgal. Taip ir ne

priesingai Siuos jo rankq gestus supratau fvykio metu, 2008-aisiais. Kodel juos teismas iSkraipe ir
panaudoj o nusikaltusiq policininkq naudai, lieka neaiSku.
Kaip keletoje momentq pastebejau jau anksdiau, Sioje 2012 m. birZelio l4-osios nuosprendZio
medZiagoje visokiais b[dais bandoma i5sukti nuo galimos atsakomybes policijos pareigtnus, kuri
jiems grestq jei Sioje byloje budiau i5teisintas. NuosprendZio mediiagoje ra5oma ,, (Lietuvos
Aulciiiausiojo Teismo BaudZiamgiq bylq slryriaus 2007 m. birZelio mLn 19 d. nutartis
baudiiamojoje byloje Nr. 2K-421/2007). Tai, knd iie Zodiiqi paprastai naudojami policijos
pareigunams jieisti, kaip ,,kagebistai, mentai, gaidiiai, piderastai" rodo teismini prahika ir
teism7 pripaZistami kaip iodiiai sokomi tikslu jieisti, sumenkinti policijos pareigilnus kaip asmenis
atliekaniius savo tarnybines funkcijas. " Kadangi nei a5, nei K. V. Zaltauskas niekada anksdiau
nekonfliktavome su policininkais, ar nebuvome kaip kokie nusikalteliai, kurie pastoviai bendrauja
su Lietuvos teismais, todel mes Siq LodLil neZinojome ir savo kalboje ne pagal paskirti
nevartojome. Minetus neva lZeidliandius ZodZius ir jq panaudojimo ne pagal jq tikrqia paskirti (t.y.
iZeidimo tikslu) galimybg tiek aS tiek K. V. Zaltauskas suZinojome i5 mums iteikto kaltinamojo
akto bei papildomai i5 2012 m. birZelio l4-osios nuosprendZio medZiagos. Kiek teko dometis, gal
biit, Siuos ZodZius ne pagal jq tikr4i+ paskirti daZniausiai naudoja kaliniai. Su Siuo kaliniq
subkultnros reiSkiniu susidurti, bei k4 mineti LodLiai turi iLeidLiamo, iki kaltinamojo akto gavimo
aS nesusidlriau. Man iprastoje Kauno miesto aplinkoje Zodis ,,mentai" reiSkia BTV televizijos
transiiuojamo seriaio pavadinim4, tuo tarpu Zodis ,,gaidys" yra naminio paukSdio pavadinimas.
Tuo tarpu Zodi ,,piderastai" remdamasis Lietuvos Teismq darbo vaisiais, suprantu kaip asmeni
iSauk5tinanti termin4 kuris apibtdinam4ii asmeni iSkelia auk5diau visq kiq likusiq visuomends
sluoksniq ar kastq, auk5diau moralds ir net gi auk5diau Lietuvos Respublikos Konstitucijos
veikimo zonos ribq. Lietuvoje ,,piderastas" (daZniausiai Ziniasklaidoje vartojama ,,gejus") turi
didesnes teises, jis kaip asmuo yra labiau ginamas Lietuvos teismq bei kitq valdLi4 ir gali4 turindiq
institucijq. Todel darytina i5vada" jog tai yra asmeni auk5tinantis, bet ne paZeminantis Zodis.
Kadangi nei vieno i5 minettl iodLiq7008-09-23 vakar4 pareig[nq atZvilgiu nevartojau, todel jokio
nusikaltimo kuri kaip nors galediau ivardinti, ar bent daryti prielaid4 jog esu padarEs, neiZvelgiu.
Remiantis aukSdiau i5destytu, taip pat, kaip papildomai teko domdtis, pasiremiant tarp Kauno
gyventojq pladiai paplitusia nuomone galiu teigti jog Kauno policininkai daZniausiai ,,isiLeidLia"
Siais standartiniais ZodZiais ,,mentai, gaidLiai, piderastai". Matomai Kauno policininkai tai jau Zino
i5 savo praktikos ir yra fpratg kaip reikia ,,liudyti" pakliuvus i nemaloni4 situacij4 ir kokiais
Zod1iais skqstis neva kas nors es4 juos i5vading.
2012 m. birZelio l4-osios nuosprendZio medZiagoje apie mano elgesi, nutr[kus vaizdo ir garso
ira5ui iki buvo pradetas daryti ivykio tik garso ira5as diktofonu, raSoma, jog bttent kaip tik tuo
metu ir galejau keiktis, motyvuojant tiuo, kog jokir+ mano keiksmaZodZiq jokiame ira5e nera. Bet
tai tik teismo prielaida, kuri neturi jokiq irodomqjq ar liudininkq patvirtintq faktq. Kaip aS galiu
blti charakterizuojamas tik paties teismo iSsigalvota prielaida? Manau kad tai dar vienas
momentas, kuomet falsihkuojant faktus (lauZiant i5 pir5to) buvau neteisingai apkaltintas, kad
policininkai ateityje iSvengtq atsakomybds uZ savo nusikalstamus veiksmus, padarytus 2008-09-23
vakar4 mano namuose.
2012 m. birZelio 14-osios nuosprendZio medLiagoje teigiama kad atmestini mano ir mano
advokates argumentai del ikiteisminio tyrimo, kuris beje truko net du metus, ir jame vis4 laik4
buvo teikiamas kaltinimas pasipriesinus policijos pareigunui. Sie argumentai teismui yra labai su
pagrindu, nes kaip gi prokuroras po dviejq metq itempto darbo su ikiteisminio tyrimo medliaga,
gali padar-vti sprendim4 jog aS pareig[nams nesiprie5inau, o tik juos galimai iLeidLiau? Kaip yra
matyti i5 bylos medZiagos ir kitq susijusiq dokumentq, del Siq bei kitq aplaidZiq ir neabejotinai
nusikalstamq veiksmq prokuroras Darius Dziegoraitis ir buvo nuSalintas nuo bylos nr. l-33653012012, o vietoje jo buvo paskirtas kitas prokuroras.
2012 m. birZelio l4-osios nuosprendZio medZiagoje teigiama, kad nenustat5rtas A. Volobujevo
rySys tarp nukentejusiqjq ir liudytojo A. Volobujevo. Tai yra todel, kad Sis Kauno miesto apylinkes
teismas b.b. nr. 1-336-530/2012 net nebande nustatyti minet4 rySi tarp vienq ar kitq byloje minimq
asmenq, tuo labiau Sis teismas visi5kai nesigilino iVolobujevo grasinim4 susidoroti, nes kaip teigia

tik mano galim4 kaltE del LR BK 290 str. Kaip galima pasiekti objektyvum4 tiriant
nepatogios aplinkybes ir jiems nepageidaujami
faktai? Darytina iSvada kad Lietuvos R.espubiikos teismai i5kraipo ilykius, ir tokiu bldu gina
nusikaltelius nuo jiems grEsiandios bausmds. Kur tuomet yra LR valstybinio Himno lodZiai ,,ir
Sviesa ir tiesa mus Zingsnius telydi"? Atrodo kad sav4 ir visi5kai skirting4 teisingumo supratim4
gali tureti ir nukentejusysis ir nusikaltelis, bet mlsq valstybingumo garanto LR valstybinio Himno
ZodLiais remiantis, mlsq Zingsnius turi lydeti ne teisingumas, kuris gali brlti toks kokio kam reikia,
bet tiesa, kuri visada yra viena ir niekada nekintanti. Savo argumentus norediau papildyti Siuo, kad
esrningiausios Lietuvos visuomeninio gyvenimo destrukcijos prieZastys gl[di neveiksnioje
teisesaugoje, visoje Lietuvos teisineje sistemoje, kuri netarnauja Zmogui, kuri negina Zmogaus. Tai
faktas, kurf konstatuoja didZioji dalis Lietuvos Respublikos piliediq, kuri pastebi ir fiksuoja
neva nagrinejo

ivyki, jei yra atmetamos visos policininkams

uZsienio Saliq atstovai.
Per daugiau nei dvide5imti metq i5 sovietizmo iSsilaisvinusios Lietuvos teisesauga, uZuot siekusi
vakarieti5kq tamavimo visuomenei bldq, nuejo padiu pavojingiausiu keliu - neleistinq korupciniq
sandoriq, neskaidriq rySiq, daLnai verdiandiq manipuliuoti istatymu galiomis, o ne vienu atveju - ir
ai5kiai susiliejo su kriminalinemis stnrkturomis, tokiu budu i5 esmes paircidliant principines
konstitucines ir teisines nuostatas tarnauti tiesai, ftvirtinti teisingum4, ginti Zmogaus teises ir
laisves. Siuo metu Lietuvoje susikloste normaliam valstybes egzistavimui itin gresminga situaciia,
kuomet teisingumas ndra svarbus ir siektinas kaip pamatine kategorija, o teises raidd, teisdtumas
spekuliatywiai i5keliamas vir5 Zmogaus ir paties teisingumo, ir taip tampa manipuliavimo objektu,
leidZiandiu priimineti blaiviu protu sunkiai suvokiamus sprendimus ir tamauti ivairiq klanq
ambicijoms. Lietuvos teismai ir prokuratrlra demonstruoja savo beatodairi5k4, bet niekuo
nepagrist4 neklystamum4, nors visuomenei dainai akivaizdiliai matomas teisiniq procesq
vilkinimas, rezonansinir+ bylq netyrimas bei daugelis Zmondms neai5kiq teismo sprendimq liudija
CidZiules valstybes teisinio pasaulio spragas. Teismai ir prokuratura Lietuvoje tapo absoliudiai
uZdaromis nuo visuomenes strukturomis, akjvaizdLiai veikiandiomis ne pagal Lietuvos
Konstitucij4 bei istatymus, bet savas, individualias nuostatas. Sios institucijos tapo visiSkai uZdaros
motyvuotai ir pagristai kritikai bei s4moningai nesiekiandios savo darbines veiklos gerinimo,
saugandios ir dengiandios nuo vie5umo didZiules teisinio darbo klaidas, o neretai - net ir
nusikalstam4 pareigrlnq veik4.
2012 m. birZelio 14-osios nuosprendZio medZiagoje teismas klaidingai interpretuoja faktus ir
garso fra5us, kurie padeda nustatyti ties4 del kaimynq reketo ir grasinimo. Tai yra todel, kad
policija yra teisdsaugos dalis, o teisesauga, Zinant situacij4 Lietuvoje, negrinedama savo veiksmus
visuomet palaikys save padi4 ir atrems visus jai metamus kaltinimus. Norediau retoriSkai paklausti,
ar nusikaitelis gali tirti savo paties nusikaltim4?
Remiantis iSdestytu praSau :

panaikinti neteising4 ir neteiset4 Kauno miesto apylinkes teismo 2012-tUt+ birZelio l4-osios
nuosprendf ir b.b. Nr. 1-336-53012012 mane iSteisinti.
Linas Hermanas

