IGOR SURNIN
Gyv. Sodų bendrija „Guboja“, Šilutės g. 45, Klaipėdos rajonas
Klaipėdos miesto apylinkės teismui
S. Daukanto g. 8, LT-92129 Klaipėda
PRAŠYMAS
ĮPAREIGOTI KLAIPĖDOS APYGARDOS, KLAIPĖDOS APYLINKĖS
PROKURATŪROS PROKURORĄ VIRGINIJĄ TILVIKIENĖ PATEIKTI VISUS
IKITEISMINIO TYRIMO DOKUMENTUS
2013 m. balandžio 24 d.
Klaipėda

Pagal byloje esančius dokumentus galima nustatyti kad pagal UAB „Bega“
pranešimą buvo atsisakyta atlikti ikiteisminį tyrimą, tačiau šių dokumentų prokuroras
sąmoningai neperdavė teismui.
• UAB „Bega“ 2012-02-08 Nr. 01-61 rašte dėl ikiteisminio tyrimo nurodoma:
”...V.Tilvikienės atsiusti raštai, kuriais buvo atsakyta į mūsų prašymus atlikti
ikiteisminį tyrimą dėl UAB ”Vingida” ir jos buvusio direktoriaus Igor Surnin galimai
įvykdytų nusikalstamų veikų dėl dokumento suklastojimo ir suklastoto dokumento
panaudojimo,
dėl ko UAB KJKK „Bėga" padaryta didelė žala. Prokurorė
V.Tilvikienė 2011-12-01 raštu Nr.R2-15087 mums atsakė, kad mes pateikėme
medžiagą VPK NTB ENTS ir prašome pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimai
neteisėtų UAB „Vingida" ir jos vadovo Igor Surnin veiksmų, tačiau tame pačiame
rašte prokurorė nurodo, kad mes nepateikėme prokuratūrai jokių papildomų
objektyvių duomenų dėl galimai padarytos nusikalstamos veikos ir, kad mes
neprašome pradėti atskirą ikiteisminį tyrimą UAB „Vingida" ir jos atstovų
atžvilgiu....”
• UAB „Begos“ 2012-02-13 Nr. 01-71 rašte dėl ikiteisminio tyrimo nurodoma: ”...Į šį
mūsų kreipimąsi gavome prokurorės Virginijos Tilvikienės pranešimą „Dėl prašymo
išsprendimo" ir 2011-11-15 Nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Šiame
nutarime nurodyta, kad atsisakoma tirti dėl šmeižimo, tačiau iš prokurorės 2011-1115 rašto Nr. R2-14 183 „Dėl prašymo išsprendimo" turinio neaišku ar...”
• Iš ikiteisminio tyrimo medžiagoje esančio UAB KJKK „Bega“ generalinio direktoriaus
Aloyzo Kuzmarskio 2012-02-13 rašto Nr. 01-71 galima nustatyti, kad UAB KJKK
„Bega“ yra pateikusi ankstesnį pirminį prašymą (prašymus), kuriais pranešė ištirti
veikas dėl šmeižimo, dokumento suklastojimo ir suklastoto dokumento panaudojimo.
Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokurorei Virginijai Tilvikienei atsisakius pradėti
ikiteisminį tyrimą dėl šmeižimo, UAB KJKK „Bega“ pakartotinai kreipėsi dėl atlikimo
ikiteisminio tyrimo kitoje pirminio prašymo dalyje nurodytų nusikaltimų. Todėl

ikiteisminio tyrimo medžiagoje turėtų būti pirminis prašymas, kuriuo buvo pranešta
apie Igor Surnin inkriminuojamas nusikalstamas veikas.

Aukščiau išvardinti dokumentai buvo vertinti ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokuroro,
pagal juose nurodytus veikų požymius buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, todėl jie yra
ikiteisminio tyrimo dokumentais. Jei nėra minėtų ikiteisminio tyrimo dokumentų, tai byloje gali
nebūti dar ir kitų ikiteisminio tyrimo metu surinktų, teisinančių kaltinamąjį dokumentų.
LR BPK 218 str. 1 dalyje yra nustatyta, kad paskelbus įtariamajam, kad ikiteisminis
tyrimas pabaigtas, įtariamasis turi teisę susipažinti su visa ikiteisminio tyrimo medžiaga. LR
BPK 220 str. 1 d. yra nustatyta, kad su kaltinamuoju aktu teismui perduodama visa bylos
medžiaga, tačiau tai padaryta nebuvo. UAB KJKK „Bega“ prašymas (ar kitokiu pavadinimu
pranešimas apie nusikalstamas veikas), o taip pat galimai kiti nepateikti dokumentai privalo būti
pateikti į bylą, o taip pat turi būti sudaryta galimybė Igor Surnin su jais susipažinti.
Paminėtina, kad ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys sudaro pagrindą visų bylos
aplinkybių išnagrinėjimui teisme, todėl prokuroro sąmoningas nepagrįstas į bylą nepateikimas
gynybai reikšmingų duomenų, nesudaro galimybės nagrinėjant bylą teisiamajame posėdyje
kaltinimo ir gynybos rungimosi principui pasireikšti. Tai sudaro pagrindą gynybai reikšmingus
duomenis išsireiklauti kreipiantis į bylą nagrinėjantį teismą. Kita vertus, Lietuvos Respublikos
Konstitucijoje (31 straipsnis) bei BPK normose (44 straipsnio 5 dalis, 20 straipsnio 5 dalis ir kt.)
įtvirtinta kiekvieno baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens teisė į teisingą ir nešališką
teismą suponuoja ir teismo pareigą išsamiai ir nešališkai ištirti visas baudžiamojoje byloje
reikšmingas aplinkybes. Įtvirtintas aktyvaus teismo modelis reiškia, kad teisingumo vykdymas
negali priklausyti tik nuo to, kokia medžiaga teismui yra pateikta. Tai, be kita ko, reiškia, kad
teismas, nagrinėdamas bylą, neturi apsiriboti vien kaltinime nurodytomis veikos faktinėmis
aplinkybėmis ir privalo imtis visų BPK nurodytų priemonių, kad būtų nustatytos visos teisiškai
reikšmingos bylos aplinkybės, tame tarpe išreikalauti ir teisinantys kaltinamąjį duomenys.
Pažymėtina, kad Prokuroras pažeidė BPK 220 str. 1 d. spręsdamas kokią ikiteisminio
tyrimo medžiagą su Kaltinamuoju aktu pateikti Klaipėdos apylinkės teismui, nors tokia teisė jam
nesuteikta, kadangi jam yra numatyta pareiga pateikti Teismui visą ikiteisminio tyrimo
medžiagą. Dėl šios priežasties, dalis ikiteisminio tyrimo medžiagos, kuri kaltinamajam gali būti
visai nežinoma, gali būti Klaipėdos apskrities VPK nusikaltimų tyrimo biuro ekonominių
nusikaltimų tyrimo skyriuje ar pas Prokurorą. Ar tokia ikiteisminio tyrimo medžiaga yra svarbi
gynybai, turėtų turėti galimybę nuspręsti pati gynyba, tačiau jos neteikiant į bylą tai padaryti yra
neįmanoma.
Remdamasis išdėstytais motyvais bei vadovaujantis LR BPK 22 str. 3 d., 220 str. 1 d.,
Klaipėdos miesto apylinkės teismo prašau įpareigoti Klaipėdos apygardos Klaipėdos
apylinkės prokuratūros prokurorą Virginiją Tilvikienę pateikti:
1. 2011-12-01 raštą Nr.R2-15087.
2. 2011-11-15 Nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.
3. 2011-11-15 raštą Nr. R2-14 183 „Dėl prašymo išsprendimo".

4. UAB KJKK „Bega“ generalinio direktoriaus Aloyzo Kuzmarskio 2012-0213 rašte Nr.01-71 nurodomą pirminį prašymą, kuriuo buvo pranešta apie
UAB KJKK „Bega“ šmeižimą ir UAB „Vingida“ bei jos vadovo Igor
Surnin dokumento suklastojimą bei panaudojimą ir kurio atžvilgiu
prokurorė Virginija Tilvikienė priėmė 2011-11-15 nutarimą atsisakyti
pradėti ikiteisminį tyrimą.
5. Visus kitus ikiteisminio tyrimo dokumentus kurie galimai nebuvo pateikti.

Igor Surnin

