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• Nutarim(l prieme : Prokuroras Regimantas 2.ukauskas 1 
n u s ca te: 
Tiriama nusikals1ama ono Masioko, atstovaujancio Turkijos pilieq  
veika, ·os kvalifikavimas  skundas del nutarimo atsisa ti radeti ikiteism  
2017-05-19 su p G-7079 kreipesi advoktas Jonas Masiokas, atstovaudamas 
Turkijos pilieti  asmens kodas 68071513618 (pagal Lenkijos valstybes 
institucijos isduo inosios gyvenamosios vielOs adresas Podole 7-A, 05-600 
Grojec, Lenkija {toliau - Pareiskejas), interesus clel ikiteisminio tyrimo pagal Lietuvos 
Respubllkos baudziamojo kodekso (toliau - BK) 166 straipsnio 1 da][, 168 straipsnio 1 dali, 198 

: straipsnio 1 dali ir 1.98 (1) straipsnio l dali pradejimo. 
Pareiskejas nurode, kad yra Turkijos pilietis, kuris pasitrauke is Turkijos del valdzios vykdom4 
represinilt priemonil1. po to, kai Turkijoje 2016 m. liepos 15 d. buvo bandomas ivykdyli 
perversmas. 2014 m. - 2015 m. Pareiskejas pradejo naudotis nemokama mobiliil,ja zinufil-l ir 
pokalbil1 programele ByLock. Si programele buvo sukurta 2014 m. kovo menesi, 2016 m. li�pos 
menesio pabaigaje Pareiskejas suzinojo, kad Turkijos Nacionaline Zvalgybos Organizacija iiivo 
asmenq, kurie naudojosi programele ByLock, nevie!us elektroninius duomenis. Po 2016� m. 
liepos 15 d. jvykiq, programeles ByLock varrotojai yra ivardijami kaip teroristines organizacijos 
Gulen Judejimas nariai, kurie, laikomä, per programel� ByLock aktyviai bendradarbiavo bandant 
ivykdyti perversm11. Vienas programeles ByLock ypatumq buvo tai, kad registruotq ByLock 
vartoroill tapatybes nebuvo galima nustacyti nepasinaudojus slapto infonnacijos pereniimo 
irenginiais ir metodais (angl. interception technologies). Siekiant issaugoti vartotojo ! 

! anonimiskmn4, programele ByLock spec
.
ialiu individuaJiu apsaugos kodu saugojo

. 
irengint, i kutj 

! buvo parsisiunciama programele. Sie apsaugos kodai buvo siunciami i centrinl programeles 
. ByLock serverj. Pareiskejas niekur neskelbe, jog yra programeles ByLock vartotojas, jis visgi 

1 

buvo nurodytas kaip sios programeles vartorojas. Atsiivelgiant i tai, kad kitiems asmenims tapo 
zinoma, jog Pareiskejas buvo programeles ByLock vartotojas, i tai, kad si informacija buvo . 
apsaugota specialiu apsaugos kodu ir persitJsta i ByLock centrini seiveri, akivaizdu, jog 1
Pareiskejo neviesi elekrroniniai duomenys be jo iinios i.r suti.kimo buvo perimti is programeles 
ByLock prieglobos paslaugos tiekejq (serverh,1). Pareiskejas neturi oficialios informacijos ·apie l 
tai, kokie konkreciai neviesi ja elektroniniai duomenys buvo galimai netelsetai perimt, ir \ 
uz.valdyti. Taciau is kitLt viesai prieinamq saltiniq (iiniasklaidos pranesimq, komentarq), Turk'ijos 
teismo nustatyL4 aplinkybiit byloje del programeles ByLock naudojimo pareiskejui zinoma!:Jog 
buvo surinkta ir Turkijos Nacionalinei Zvalgybos Organizacijai perduota visa informacija, esanti ! 
ByLock seiveriuose. Tokiu atveju galimai nereisetai buvo perimti ir uivaldyti ir Turkijos 

, Nacionalinei Zvalgybos Organizacijai perduoci sie duomenys; Pareiskejo srauto duomenys (IP 
adresas), Pareiskejo ByLock varrotojo vard as. PareHikejo ByLock kontaktq s,tra�as. Pareiskejo 
ByLock ieinanci11 ir iseinanciq zinuciq, sraucas ir curinys. duomenys apie tai, kada Pareiskejas 
rade·o naudoti ro ramel B Lock, er kokius mobiliuosius 'ren inius buvo naudo'amasi 














