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PRAŠYMAS
DĖL BYLOS NAGRINĖJIMO ATIDĖJIMO
2013-03-06, Vilnius
Lietuvos apeliaciniame teisme c.b. Nr. 2A-15/2013 2013 m. kovo 7 d. 13,00 val. yra
paskirtas teismo posėdis.
Toliau nurodomos aplinkybės ir motyvai sudaro pagrindą ieškovui prašyti Lietuvos
apeliacinį teismą atidėti bylos nagrinėjimą iki š.m. kovo pradžios. Ieškovas būtinumą atidėti
civilinės bylos nagrinėjimą grindžia šiomis priežastimis:
1. Lietuvos apeliacinio teismo 2013-03-07 posėdyje dėl ligos negalės dalyvauti UAB
„Vingida“ atstovas Kęstutis Mitkus, kuris atstovavo UAB „Vingida“ viso civilinės bylos
nagrinėjimo metu pirmoje ir antroje instancijose.
UAB „Vingida“ atstovas dėl ūmiai pablogėjusios sveikatos 2013 m. kovo 6 d. kreipėsi į
Centro polikliniką Vilniuje, kuri Kęstučiui Mitkui išdavė nedarbingumo pažymėjimą ir 2013-0306 pažymą apie negalėjimą 2013 m. kovo 6 d. – kovo 8 d. atvykti į Lietuvos apeliacinį teismą
(Pažyma pridedama). Kadangi ieškovo atstovas Kęstutis Mitkus susirgo ir jam Nedarbingumo
pažymėjimas buvo išduotas 2013 m. kovo 6 d., t.y. prieš vieną dieną iki teismo posėdžio dienos,
todėl ieškovas byloje pakeisti atstovą kitu profesionaliu teisininku dėl trumpo laikotarpio iki
teismo posėdžio dienos, bylos sudėtingumo ir didelės apimties neturi galimybės. Iš Lietuvos
apeliaciniam teismui ieškovo pateiktų procesinių dokumentų galima vienareikšmiškai nustatyti,
kad ieškovas teiks paaiškinimus Lietuvos apeliaciniam teismui dėl ieškovo Apeliacinio skundo
pagrįstumo ir atsakovo Apeliacinio skundo bei apeliacinės instancijos teismui pateikto Teismo
ekspertizės akto dalies nepagrįstumo ir neteisėtumo. Todėl ieškovas turės galimybę realiai
įgyvendinti LR CPK 42 str. 2 d. nustatytas teises pareikšti nušalinimus, teikti įrodymus,
dalyvauti tiriant įrodymus, užduoti klausimus kitiems dalyvaujantiems byloje asmenims,
liudytojams ir ekspertams, pateikti prašymus, duoti teismui paaiškinimus žodžiu ir raštu, teikti
savo argumentus ir samprotavimus visais bylos nagrinėjimo metu kylančiais klausimais,
prieštarauti kitų dalyvaujančių byloje asmenų prašymams, argumentams ir samprotavimams, o
taip pat LR CPK 302 str., 314 str. 324 str. 2 d. ir 4 d. nustatytas teises, tik atidėjus bylos
nagrinėjimą. Minėtos priežastys, dėl kurių ieškovas negali būti atstovaujamas apeliacinės
instancijos teisme profesionalaus teisininko, be kurio dalyvavimo bylos nagrinėjime, ieškovas
tinkamai vesti bylos apeliacinės instancijos teisme neturi galimybės, pripažintinos svarbiomis.
2. Tinkamai pasirengti civilinės bylos nagrinėjimui teisme ieškovui pritrūko laiko.
Ieškovas siekdamas paneigti Teismo ekspertizės akto išvadas kreipėsi į kompetentingus
trečiuosius asmenis, dėl atsakymų į klausimus, kurie turėtų patvirtinti Teismo ekspertizės akto
dalies išvadų nepagrįstumą ir neteisėtumą. 2013-01-21 prašyme dėl teismo posėdžio atidėjimo

ieškovas nurodė, kad asmenys preliminariai buvo nurodę, kad atsakymus į UAB „Vingida“
klausimus pateiks iki kovo mėnesio pradžios. Teismui paskyrus teismo posėdį, asmenys
rengiantys atsakymus, žodžiu buvo apie tai informuoti ir buvo prašomi kuo anksčiau pateikti
atsakymus. 2013 m. kovo 5 d. vienas atestuotas asmuo informavo, kad š.m. kovo 6 d. atvyktume
atsiimti jo parengtas išvadas į pateiktus UAB „Vingida“ klausimus, o taip pat, kad jų parengimo
kaina yra 3000 Lt, tačiau susirgus UAB „Vingida“ teisininkui Kęstučiui Mitkui, atsakymai į
klausimus bus atsiimti iš karto po teisininko nedarbingumo pasibaigimo. Atkreiptinas dėmesys,
kad dėl civilinėje byloje uždėtų areštų, bendrovė veiklos beveik nevykdo, visi darbuotojai,
išskyrus direktorių ir teisininką yra atleisti, todėl direktoriui 2013 m. kovo 4, 5 ir 6 dienomis
dalyvaujant kitoje byloje, atsakymų atsiimti galimybės nebuvo. Kitas, asmuo, kuriam yra UAB
„Vingida“ pateikusi klausimus, iki teismo posėdžio dienos pateikti žadėjo taip pat pateikti
atsakymus, tačiau duomenų, kad jie yra parengti šio prašymo surašymo metu nesame gavę. Todėl
net tuo atveju, jei UAB „Vingida“ atstovas ir nebūtų susirgęs, ieškovas vis tiek būtų kreipęsis į
teismą dėl teismo posėdžio atidėjimo. Aukščiau nurodytos aplinkybės bus patvirtinto pateikus
apeliacinės instancijos teismui minėtus dokumentus. Pabrėžtina, kad būtinybė pateikti tokius
rašytinius įrodymus iškilo apeliacinės instancijos teisme siekiant paneigti Teismo ekspertizės
akto išvadas. Tokie nauji rašytiniai įrodymai gali turėti esminės reikšmės sprendžiant bylą
apeliacinės instancijos teisme. Civilinės bylos atidėjimo priežastys, siekiant sudaryti galimybę
ieškovui pateikti naujus, bylai esminės reikšmės turinčius įrodymus, pripažintinos svarbiomis.
Minėtos priežastys sudaro pagrindą apeliacinės instancijos teismą prašyti bylos
nagrinėjimą atidėti. Atsižvelgiant į tai, kad bylos šalių buveinės yra Klaipėdoje, siekiant
išnagrinėti bylą kuo koncentruočiau, tikslinga atsižvelgti į preliminariai reikalingą savaitės
laikotarpį UAB „Vingida“ atstovui pasveikti, o taip pat reikalingą dviejų savaičių terminą
gautiems atsakymams įvertinti didelės apimties bylos ir Teismo ekspertizės akto atžvilgiu.
Ieškovas 2013-01-21 prašyme yra nurodęs, kad Klaipėdos apygardos teismo baudžiamojoje
byloje Nr. 1-44-360/2012 yra paskirtos teisiamojo posėdžio datos balandžio 2, 3, 5, 8, 9, 10 ir 12
dienomis, todėl tikslinga prašyti sekantį posėdį paskirti po 2013 m. balandžio 13 d.
Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, vadovaujantis LR CPK 1622 str. 1 d.,
Lietuvos apeliacinį teismą prašome atidėti civilinės bylos Nr. 2A-15/2013 nagrinėjimą
paskiriant sekantį teismo posėdį po š.m. balandžio 13 d.
PRIDEDAMA: Pažyma – 1 lapas.
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