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Remiantis įtariamajam pateikta ikiteisminio tyrimo medžiaga, UAB KJKK „Bega“
pripažinta civiliniu ieškovu pažeidžiant BPK reikalavimus. Klaipėdos apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo biuro, Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyrius 201212-10 raštu Nr. 30-7-S-10823 nurodė UAB KJKK „Bega“ informuoti ar bendrovė ikiteisminio
tyrimo byloje reikš civilinį ieškinį, kokiai sumai ir kas atstovaus civilinį ieškinį ikiteisminio
tyrimo byloje.
UAB KJKK „Bega“ generalinis direktorius Aloyzas Kuzmarskis 2012-12-13 raštu 01559 Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriui pranešė, kad UAB KJKK „Bega“ dėl galimai
nusikalstamos UAB „Vingida“ ir jos vadovo Igor Surnin veiklos patyrė didelę žalą, todėl,
vadovaujantis LR BPK 109-110 str., ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 30-9-00013-12 reiškia
civilinį ieškinį. UAB KJKK „Bega“ 2012-12-13 rašto 01-559 antroje pastraipoje UAB KJKK
„Bega“ prašo ją pripažinti civiliniu ieškovu baudžiamojoje byloje 1‘156‘647,93 litų sumai, o taip
pat nurodoma, kad civilinio ieškinio suma įstatymo leidžiamu terminu bus tikslinama, nes
ekspertai yra pareiškę nuomonę, kad ginčo objektas – birių-pakuotų medžiagų sandėlių blokas
dėl UAB „Vingida“ netinkamai atliktų darbų gali būti pripažintas netinkamu naudojimui, dėl ko
UAB KJKK „Bega“ žalos dydis gali padidėti. UAB KJKK „Bega“ 2012-12-13 rašto 01-559
trečioje pastraipoje yra nurodoma, kad UAB KJKK „Bega“ civilinį ieškinį ikiteisminio tyrimo
byloje atstovaus UAB KJKK „Bega“ juristė Aldona Staponkienė.
Klaipėdos apskrities VPK NTB Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus vyresnioji
tyrėja Liudmila Šilovienė baudžiamojoje byloje Nr. 30-9-00013-12 2013-01-08 nutarime
nurodžiusi, kad išnagrinėjusi 2012-12-13 pareiškimą, kuriuo UAB KJKK „Bega“ reikalauja
atlyginti dėl įtariamojo Igor Surnin nusikalstamos veikos patirtą turtinę žalą reikšdama
1‘156‘647,93 litų dydžio civilinį ieškinį ir nustačiusi, kad padaryta 1‘156‘647,93 litų turtinė žala,
UAB KJKK „Bega“ pripažino civiliniu ieškovu.
Klaipėdos apskrities VPK NTB Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus vyresnioji
tyrėja Liudmila Šilovienė baudžiamojoje byloje Nr. 30-9-00013-12 2013-01-08 nutarimu UAB
KJKK „Bega“ pripažino civiliniu ieškovu nepagrįstai ir neteisėtai. 2013-01-08 nutarimo
nepagrįstumą ir neteisėtumą grindžiame toliau nurodytais motyvais bei duomenimis.
2013-01-08 nutarimo priėmimo metu UAB KJKK „Bega“ atskiro dokumento įvardinto
civiliniu ieškiniu nebuvo pareiškusi, o UAB KJKK „Bega“ pateiktas 2012-12-13 raštas 01-559
neatitinko civiliniam ieškiniui keliamų reikalavimų.
LR BPK 112 str. 1 d. yra nustatyta, kad civilinis ieškinys pareiškiamas paduodant ieškinį
ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teismui. Ši BPK norma nustato reikalavimą
baudžiamojoje byloje pateikti civilinį ieškinį atskiru dokumentu. BPK 113 str. 1 d. yra nustatyta,

kad civilinis ieškinys, pareikštas baudžiamojoje byloje, įrodinėjamas pagal šio Kodekso
nuostatas, o 2 d. - kad kai nagrinėjant civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje kyla klausimų, kurių
sprendimo šis Kodeksas nereglamentuoja, taikomos atitinkamos civilinio proceso normos, jeigu
jos neprieštarauja baudžiamojo proceso normoms. BPK nėra nustatyti reikalavimai civilinio
ieškinio turiniui, todėl civilinio ieškinio turiniui taikomi LR CPK 135 str. 1 d. nustatyti
reikalavimai, tarp kurių, 2 ir 3 punktuose yra nustatyti reikalavimai, kad ieškinyje turi būti
nurodytos aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą (faktinis ieškinio pagrindas)
bei įrodymai, patvirtinantys ieškovo išdėstytas aplinkybes.
UAB KJKK „Bega“ 2012-12-13 rašto 01-559 antroje pastraipoje buvo pareikštas UAB
KJKK „Bega“ prašymas ją pripažinti civiliniu ieškovu baudžiamojoje byloje 1‘156‘647,93 litų
sumai, tačiau nėra nurodomos aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo tokio dydžio
reikalavimą (faktinis ieškinio pagrindas) ir įrodymai, patvirtinantys ieškovo išdėstytas
aplinkybes. Pagal UAB KJKK „Bega“ 2012-12-13 raštą 01-559, Igor Surnin negalėjo
motyvuotai atsikirsti, nes iš baudžiamosios bylos medžiagos duomenų neaišku kas sudaro UAB
KJKK „Bega“ nurodytą 1‘156‘647,93 litų sumą. UAB KJKK „Bega“ nurodoma aplinkybė, kad
ieškinio suma gali keistis, nereiškia, kad 2012-12-13 rašte 01-559 nurodyta suma galėjo būti
nepagrįsta faktiniu pagrindu ir įrodymais. Be to, iš ikiteisminio tyrimo medžiagos taip pat yra
neaišku, kaip VPK NTB Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus vyresnioji tyrėja Liudmila
Šilovienė 2013-01-08 nutarime nustatė, kad UAB KJKK „Bega“ buvo padaryta 1‘156‘647,93
litų turtinė žala, nes su baudžiamojoje byloje esančiose sąskaitose faktūrose ir kituose
dokumentuose esančiomis sumomis atliekant aritmetinius veiksmus, įtariamajam Igor Surnin
nepavyko gauti 2013-01-08 nutarime nustatytos turtinės žalos 1‘156‘647,93 litų sumos. Todėl
UAB KJKK „Bega“ 2012-12-13 rašto 01-559 turiniui neatitinkant civilio ieškinio turiniui
keliamų reikalavimų, jis nesudarė pagrindo pagal BPK 110 str. 1 d. ikiteisminio tyrimo byloje
UAB KJKK „Bega“ pripažinti civiliniu ieškovu. Todėl VPK NTB Ekonominių nusikaltimų
tyrimo skyriaus vyresniosios tyrėjos Liudmilos Šilovienės 2013-01-08 nutarimas, priimtas
pažeidžiant BPK 112 str. 1 d. ir 110 str. 1 d., yra neteisėtas ir naikintinas.
Ikiteisminį tyrimą kontroliuojanti prokurorė Virginija Tilvikienė praktiką, kad
nepareiškus civilinio ieškinio asmuo civiliniu ieškovu yra nepripažįstamas, yra suformavusi
kitoje ikiteisminio tyrimo byloje. Tokią suformuotą praktiką patvirtinančių Klaipėdos apygardos
prokuratūros Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Ketvirto skyriaus prokurorės Virginijos
Tilvikienės 2012-06-08 nutarimo, Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos miesto apylinkės
prokuratūros Ketvirto skyriaus vyriausiosios prokurorės Dalios Mackevičienės 2012-07-09
nutarimo ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-08-07 nutarties, kopijos pridedamos.
Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Ketvirto skyriaus
prokurorė Virginija Tilvikienė ir šio skyriaus vyriausioji prokurorė Dalia Mackevičienė atmetė
Igor Surnin prašymą pripažinti UAB „Vingida“ civiliniu ieškovu, minėtų nutarimų
motyvuojamosiose dalyse nurodant, kad remiantis BPK reglamentacija, turi būti pareikštas
civilinis ieškinys, kurio pagrindu priimamas sprendimas pripažinti ar ne asmenį civiliniu
ieškovu. Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja Zita Romanovaitė,

išnagrinėjusi 2012-07-17 UAB „Vingida", atstovaujamos direktoriaus Igor Surnin skundą dėl
2012-07-09 Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Ketvirtojo skyriaus vyriausiosios
prokurorės Dalios Mackevičienės nutarimo byloje Nr. 06-1-02024-11, Igor Surnin skundo
netenkino, nutarties motyvuose nurodant, kad teismas, įvertinęs skundžiamame nutarime
išdėstytus prokurorės motyvus, sprendžia, kad prokurorė teisingai išaiškino, jog
baudžiamojoje byloje pirmiausia turi būti pareikštai civilinis ieškinys, tada jo pagrindu

priimamas sprendimas pripažinti asmenį civiliniu ieškovu, ar ne. Teismas 2012-08-07 nutarties
motyvuose konstatavo, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnai, neturėdami objektyvių duomenų,
kokią konkrečiai žalą patyrė asmuo ir dėl kokių priežasčių ji atsirado, negali pripažinti
asmens civiliniu ieškovu. 2012-08-07 nutarties motyvuose taip pat yra nurodoma, kad jei
prokuroras ar teismas nustato, kad ieškinys yra nepagrįstas, jie gali atsisakyti priimti ieškinį ir
pripažinti ieškinį pateikusį asmenį civiliniu ieškovu.
Todėl ikiteisminį tyrimą kontroliuojanti prokurorė Virginija Tilvikienė tapačioms
aplinkybėms taikė dvigubą standartą ir šioje byloje ikiteisminio tyrimo metu nukrypo nuo jos
pačios suformuotos praktikos, patvirtintos ikiteisminio tyrimo teisėjo. Todėl pagal minėtas
nutarimus ir nutartį, VPK NTB Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus vyresniosios tyrėjos
Liudmilos Šilovienės 2013-01-08 nutarimas, priimtas pažeidžiant BPK 112 str. 1 d. ir 110 str. 1
d. (nepareiškus reikalavimus atitinkančio ieškinio), yra neteisėtas ir naikintinas.
Kitas, savarankiškas pagrindas panaikinti VPK NTB Ekonominių nusikaltimų tyrimo
skyriaus vyresniosios tyrėjos Liudmilos Šilovienės 2013-01-08 nutarimą, yra tai, kad jei UAB
KJKK „Bega“ 2012-12-13 raštą 01-559 vertinti kaip civilinį ieškinį, duomenys iš Lietuvos
apeliaciniame teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2A-53/2012 patvirtino, kad UAB KJKK
pateikė VPK NTB Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriui tapatų civilinį ieškinį. Kaip jau buvo
nurodyta aukščiau, UAB KJKK „Bega“ 2012-12-13 rašte 01-559 reikalavimo 1‘156‘647,93 litų
sumos nepagrindė faktiniu pagrindu, tačiau tokios pačios sumos reikalavimą buvo pareiškusi
Lietuvos apeliaciniam teismui. Iš tų pačių civilinių teisinių santykių, kuriais remiantis yra
pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 30-9-00013-12, UAB KJKK „Bega“ ir UAB „Vingida“ ginčas
pirmąja instancija buvo išnagrinėtas Klaipėdos apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-413479/2010 priimant 2010-09-15 sprendimą, kurį UAB KJKK „Bega“ Apeliaciniu skundu 2010-1014 Nr. 01-407 (kopija pridedama) apskundė Lietuvos apeliaciniam teismui. Lietuvos apeliaciniam
teismui 2011-11-15 nutartimi (rašto ir nutarties kopijos pridedamos) pasiūlius UAB KJKK
„Bega“ remiantis konkrečiais bylos duomenimis pateikti glaustus paaiškinimus, kokie atliktų
darbų trūkumai, jų ištaisymo kaina, kokie projektavimo trūkumai, kokie įrodymai dėl nuostolių,
kas konkrečiai pagrindžia nuostolių sumą, UAB KJKK „Bega“ pateikė Paaiškinimą 2012-01-10
Nr. 01-12, kurio 6 puslapio paskutinėje pastraipoje apibendrinant atsakymus į Lietuvos
apeliacinio teismo 2011-11-15 nutartyje nurodytus klausimus, nurodė, kad:

UAB KJKK „Bega“ pareikštas 1‘156‘647,93 Lt sumos reikalavimas Lietuvos apeliaciniam
teismui sutapo su VPK NTB Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriui pateiktame 2012-12-13
rašte 01-559 pareikštu 1‘156‘647,93 Lt reikalavimu. UAB KJKK „Bega“ esat anksčiau pareiškus
1‘156‘647,93 Lt reikalavimą Lietuvos apeliaciniam teismui, UAB KJKK „Bega“ pateikdama
VPK NTB Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriui 2012-12-13 raštą 01-559 su tokio paties
dydžio reikalavimu, pareiškė antrą kartą tą patį civilinį ieškinį. BPK 109 str. 1 d. ir 112 str. 1 d.
asmeniui, dėl nusikalstamos veikos patyrusiam turtinės ar neturtinės žalos, suteikia teisę
baudžiamajame procese pareikšti civilinį ieškinį tik tuo atveju, jei toks ieškinys nėra pareikštas
civiline tvarka. BPK civilinio ieškinio priėmimo klausimas nėra reglamentuojamas, todėl
remiantis BPK 113 str. 2 d., taikomas CPK 137 str. 2 d. 5 punktas, kuriame yra nustatyta, kad
teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to
paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, t.y. iškėlus teisme bylą pripažįstama, kad teisme pareikšti
ieškinį dėl tapataus ginčo jau pasinaudota. Todėl CPK draudžia nagrinėti dvi ar daugiau bylų,

kuriose pareikšti tapatūs reikalavimai, tame pačiame ar skirtinguose teismuose ir šis draudimas
taikomas BPK X skyriaus ieškinio institutui. Remiantis tokiu reglamentavimu, UAB KJKK
„Bega“ 2012-12-13 raštu 01-559 pareiškiant antrą kartą tą patį ieškinį, VPK NTB Ekonominių
nusikaltimų tyrimo skyriaus vyresnioji tyrėja Liudmila Šilovienė privalėjo atsisakyti priimti
tapatų civilinį ieškinį bei atsisakyti pripažinti UAB KJKK „Bega“ civiliniu ieškovu. Todėl VPK
NTB Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus vyresnioji tyrėja Liudmila Šilovienė priėmusi
UAB KJKK „Bega“ 2012-12-13 raštą 01-559 ir pripažinusi UAB KJKK „Bega“ civiliniu
ieškovu pažeidė minėtų procesinių teisės normų reikalavimus. Be to, pagal BPK 109 straipsnį,
VPK NTB ENTS vyresnioji tyrėja Liudmila Šilovienė priėmusi UAB KJKK „Bega“ 2012-12-13
raštą 01-559 ir pripažinusi UAB KJKK „Bega“ civiliniu ikiteisminio tyrimo metu, privalėjo
ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenis, patvirtinančius UAB KJKK „Bega“ 2012-12-13
rašte 01-559 prašomos priteisti sumos pagrindą ir dydį. Tokių duomenų ikiteisminio tyrimo metu
surinkta nebuvo, todėl iki tokių duomenų surinkimo ikiteisminis tyrimas nebuvo baigtas.
Ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis Igor Surnin nurodė motyvus dėl UAB KJKK „Bega“ 201212-13 rašte 01-559 nurodytų aplinkybių, susijusių su UAB KJKK „Bega“ prašymu pripažinti šią
bendrovę civiliniu ieškovu, nepagrįstumo ir neteisėtumo, tačiau ignoruojant įtariamojo motyvus,
nebuvo surinkti duomenys patvirtinantys UAB KJKK „Bega“ 2012-12-13 rašte 01-559 nurodyto
reikalavimo pagrindą ir dydį. Ikiteisminio tyrimo metu paaiškėjus, kad civilinis ieškinys
pareikštas antrą kartą, priimtas neteisėtas 2013-01-08 nutarimas turėjo būti panaikintas ir
procesas dėl civilinio ieškinio turėjo būti nutrauktas (žr. BPK 112 str. komentaro 9 punktą).
Pabrėžtina, kad atsižvelgiant į tai, kad UAB KJKK „Bega“ baudžiamojoje byloje atstovauja šios
bendrovės teisininkė Aldona Staponkienė, UAB KJKK „Bega“ 2012-12-13 rašte 01-559
nurodydama, kad bendrovei buvo padaryta didelė žala ir pareikšdama 1‘156‘647,93 Lt
reikalavimą nutylint, kad dėl šios sumos jau yra pareiškusi reikalavimus bendros kompetencijos
teismui, yra nesąžininga, nes tokius veiksmus galėjo atlikti tik sąmoningai.
Klaipėdos miesto apylinkės teismui baudžiamąją bylą nagrinėjant teisiamajame posėdyje,
UAB KJKK pateikė 2013-04-10 civilinį ieškinį Nr. 01-133, kuriuo pareiškė taip pat akivaizdžiai
nepagrįstą ir neteisėtą reikalavimą priteisti iš kaltinamojo Igorio Surnin Klaipėdos jūrų krovinių
kompanija „Bega" naudai 1‘242‘068,91 Lt žalos atlyginimo. Civilinio ieškinio nepagrįstumą ir
neteisėtumą grindžiame toliau nurodomais motyvais, aplinkybėmis bei duomenimis.
Civilinis ieškovas Civiliniame ieškinyje faktinį ieškinio pagrindą grindžia iš 2008-05-26
rangos sutarties Nr. (F 9B/1) vykdymo patirta žala. Civilinis ieškovas Civiliniame ieškinyje
nurodo, kad UAB „Vakarų regiono konsultacinis biuras" atliko ginčo ypatingo statinio, t.y.
birių-pakuotų produktų sandėlio, kurio projektavimo ir montavimo darbus atlikti buvo
įsipareigojusi UAB „Vingida" techninę ekspertizę ir šios ekspertizės išvadose nurodė, dėl UAB
„Vingida" defektų ištaisymo, kad sumontuotos konstrukcijos tenkintų darbo projekto sprendinius
ir techninių specifikacijų reikalavimus, preliminari kaina yra 1‘379‘271,01 Lt (neva tokią pinigų
sumą UAB KJKK „Bega“ turi investuoti tik todėl, kad kaltinamojo vadovaujama bendrovė
vykdė darbus, kurių negalėjo vykdyti, nes neturėjo tam tinkamos kvalifikacijos). Civiliniame
ieškinyje taip pat nurodoma, kad dėl UAB „Vingida" atliktų darbų kokybės buvo atlikta ir dar
viena teismo paskirta ekspertizė, kurios išvadose ekspertas L.Ustinovičius nustatė du esminius
darbų trūkumus - kolonų padui tvirtinti naudoto plieninio strypo skersmuo neatitiko techniniame
projekte (vietoje 28 mm skersmens, naudotas 25 mm skersmens strypas) ir neatitinka statinio
antikorozinė danga, o dėl šių trūkumų neleistina statinio eksploatacija. Civiliniame ieškinyje
nurodoma, kad teismo eksperto nustatyta šių defektų ištaisymo kaina yra 945‘426,51 Lt.
Civiliniame ieškinyje nurodoma, kad civilinio ieškovo manome, jo nuostolius sudaro ir UAB
„Vingida“ sandėlyje ir šios įmonės nuosavybėje esančių tentų vertė – 296‘642,40 Lt, nes šiuo

metu jie yra UAB „Vingida" žinioje ir ateityje, juos atsiėmus, mes neturime galimybės šių tentų
ir vartų panaudoti savo veikloje, todėl mūsų patirtus nuotolius dėl nusikalstamų UAB „Vingida“
direktoriaus I.Surnino veiksmų sudaro mūsų nuostoliai, kurių bendra suma yra 1‘242‘068,91 Lt.
Civilinis ieškovas nurodo, kad šiai sumai jis turi būti pripažintas civiliniu ieškovu ir tokio dydžio
civilinis ieškinys turi būti priteistas iš kaltinamojo Igorio Surnino.
Pagal civilinio ieškovo nurodytą civilinio ieškinio faktinį pagrindą civilinio ieškinio
1‘242‘068,91 Lt reikalavimą sudaro Lietuvos apeliacinio teismo paskirtos teismo ekspertizės
teismo eksperto teismo ekspertizės akte nustatyta defektų ištaisymo 945‘426,51 Lt kaina ir UAB
„Vingida“ sandėlyje esančių tentų vertė – 296‘642,40 Lt.
Civilinio ieškinio reikalavimo dalies dėl teismo eksperto teismo ekspertizės akte
nustatytos defektų ištaisymo 945‘426,51 Lt sumos priteisimo nepagrįstumą ir neteisėtumą
grindžiame tuo, kad ši suma civiliniam ieškovui jau yra priteista Lietuvos apeliacinio teismo
2013-04-08 nutartimi (kopija pridedama). Lietuvos apeliacinis teismas 2013-04-08 nutarties
motyvuojamojoje dalyje nurodė, kad nagrinėjamoje byloje atlikus ekspertizę, buvo nustatyti du
esminiai darbų trūkumai - kolonų padui tvirtinti naudoto plieninio strypo skersmuo neatitiko
numatyto techniniame projekte (vietoj 28 mm skersmens, naudotas 25 mm skersmens strypas) ir
netinkama statinio antikorozinė danga, kurių ištaisymo kaina – 945‘426,51 Lt. Kolegija taip pat
nurodė, kad ekspertas nustatė, kad UAB „Vingida" pagal rangos sutartį atliko darbų už
2‘705‘914,57 Lt (ekspertizės akto 241 psl., klausimas 3). Apeliacinės instancijos teismas iš
pagal rangos sutartį atliktų darbų vertės 2‘705‘914,57 Lt atėmęs pagal teismą apmokėtą
1‘777‘237 Lt sumą, gavo 928‘677,57 litų sumą, kurią UAB KJKK „Bega“ buvo nesumokėjusi
už UAB „Vingida“ atliktus darbus. Kadangi teismo ekspertas nustatė darbų trūkumus
945‘426,51 Lt sumai, todėl Lietuvos apeliacinis teismas įvertinęs įstatymo nuostatą, jog
užsakovas turi teisę trūkumų suma mažinti darbų kainą, iš ieškovo atsakovui priteisė 16‘749 Lt
sumą, nes ieškovui priteistina 928‘677,57 litų suma buvo mažesnė už trūkumų ištaisymo
945‘426,51 Lt kainą (945‘426,51- 928‘677,57 = 16‘749). Todėl Lietuvos apeliaciniam teismui iš
ieškovo UAB „Vingida“ priteisus atsakovo UAB KJKK „Bega“ naudai 945‘426,51 Lt už teismo
ekspertizės metu nustatytus trūkumus, UAB KJKK „Bega“ negali baudžiamojoje byloje
pareikšti tapataus reikalavimo kaltinamajam Igor Surnin ir dar kartą prisiteisti tokią pačią sumą.
Civilinio ieškinio reikalavimo dalies dėl UAB „Vingida“ sandėlyje esančių tentų
296‘642,40 litų vertės priteisimo, nepagrįstumą ir neteisėtumą grindžiame tuo, kad pagal 200805-26 rangos sutartį Nr. (F 9B/1) tentų perdavimo klausimas taip pat yra išspręstas Klaipėdos
apygardos teismo 2010-09-15 sprendimu (kopija pridedama) ir Lietuvos apeliacinio teismo
įsiteisėjusia 2013-04-08 nutartimi. Pirmos instancijos teismas tenkino ieškovo UAB „Vingida“
reikalavimą, priteisė už ieškovo pagamintus ir atsakovui neperduotus tentus, bei įpareigojo atsakovą
juos priimti. Lietuvos apeliacinis teismas 2013-04-08 nutartimi iš esmės pirmos instancijos teismo
sprendimo šioje dalyje nepakeitė. Lietuvos apeliacinis teismas 2013-04-08 nutarties motyvuose (11
psl. 2 pastraipa) nurodė, kad atsakovas UAB KJKK „Bega“ prašo atliktų darbų vertę mažinti
tentinės dangos konstrukcijų gaminių pagaminimo ir atliktų montavimo darbų verte - 254‘053,21
Lt sumai. Apeliacinės instancijos teismas 2013-04-08 nutarties motyvuose remdamasis teismo
ekspertizės išvada nurodė, kad ekspertas, tirdamas šią statybos darbų poziciją, nurodė, kad UAB
„Vingida“ visos tentinės dangos pagaminimo ir 80 procentų montavimo darbų vertė yra
254‘053,21 Lt. Kolegija 2013-04-08 nutarties motyvuose (11 psl. 3 pastraipa) konstatavo, kad
atsakovas nepateikė įrodymų, kokiai vertei tentinės dangos buvo sumontuota ir kokia likusios
pas ieškovą tentinės dangos vertė, tokio klausimo jis neprašė užduoti ir ekspertui, todėl atsakovui
nepateikus patikimų ir leistinų įrodymų atsikertant į ieškinį, teisėjų kolegija sprendžia, kad
ieškovo reikalavimas atlyginti jam už tentinės dangos pagaminimą ir sumontavimą yra pagrįstas
ir šia suma nėra pagrindo mažinti ieškovo atliktų darbų vertę. Nutartyje nurodoma, kad paliktina

nepakeista pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria atsakovas įpareigotas priimti
tentinę dangą ir stumdomus vartus iš ieškovo, nes patenkinus ieškinio dalį dėl nuostolių
atlyginimo ieškovui už tentinės dangos pagaminimą ir dalies dangos sumontavimą, būtų
nepagrįsta šią dangą palikti pas ieškovą. Bendros kompetencijos teismams įpareigojus UAB
KJKK „Bega“ priimti pas ieškovą esančius atsakovui pagamintus tentus, civilinis ieškovas
privalėsiantis priimti tentus, pareikšdamas reikalavimą, siekia už gaunamus tentus dar prisiteisti
jų kainą. Todėl Lietuvos apeliaciniam teismui atmetus atsakovo UAB KJKK „Bega“ reikalavimą
UAB „Vingida“ atliktų darbų vertę mažinti tentinės dangos konstrukcijų gaminių pagaminimo ir
atliktų montavimo darbų verte, civilinis ieškovas prarado teisę baudžiamojoje byloje civiliniu
ieškiniu reikšti tą patį reikalavimą (BPK 112 str. 4 d.). Civilinis ieškovas nurodydamas, kad jo
nuostolius sudaro ir UAB „Vingida“ sandėlyje ir šios įmonės nuosavybėje esančių tentų vertė –
296‘642,40 Lt, nepagrindžia, kaip apskaičiavo tokio dydžio nuostolių susidarymą, tačiau
civilinio ieškinio šioje dalyje neteisėtumui tai teisinės reikšmės neturi, nes visi iš 2008-05-26
rangos sutarties ginčyti klausimai dėl tentinės dangos yra išspręsti įsiteisėjusiais bendros
kompetencijos teismų sprendimais.
Aukščiau nurodytos aplinkybės patvirtina, kad 2013-04-10 civilinis ieškinys Nr. 01-133
pareikštas antrą kartą priimtas neteisėtai, todėl šiai aplinkybei paaiškėjus baudžiamąją bylą
nagrinėjant teisiamajame posėdyje, procesas dėl civilinio ieškinio turi būti nutrauktas (žr. BPK
112 str. komentaro 9 punktą).
Kaltinamojo akto dalyje, kurioje kaltinamajam Igor Sumin inkriminuojama nusikalstama
veika, numatyta BK 300 str. 3 d., kaltinamasis kaltinamas tuo, kad suklastojo tikrà dokumentà ir
já panaudojo, dël to padarydamas didelæ žalà UAB KJKK ,,Bega“. Kaltinamajame akte þalos
atsiradimas grindþiamas suklastotø projektø panaudojimu. Kaltinamajame akte suklastotø
projektø panaudojimo požymiai aprašomi taip, kad I. Sumin 2008-08-04 perdavimo priëmimo
aktu pateikdamas UAB ,,Bega" atstovams suklastotus projektus, dël ko UAB ,,Vingida" atlikus
darbus pagal pateiktus žinomai suklastotus techninius projektus, neturint veiklos atestato,
suteikianèio teisæ rengti viešosios paskirties statiniø ir lengvø metalo konstrukcijø projektø
konstrukcinæ dali ir atlikti šiø konstrukcijø montavimo darbus ypatingos svarbos statybos
objektuose, buvo padaryta UAB KJKK ,,Bega“ didelë žala - 1‘777‘237 Lt sumai. Ðios sumos
dydis yra apskaièiuotas Kaltinamojo akto dalyje, kurioje kaltinamasis Igor Surnin kaltinamas
pagal BK 202 str. 1 d., nurodant, kad pagal 2008-05-26 rangos sutarti su UAB KJKK ,,Bega",
laikotarpiu nuo 2008-05-26 iki 2008-11-20 UAB ,,Vingida“ atliko ypatingos svarbos statybos
objekte naujai statomo biriø-pakuotø medžiagø sandëliø bloko, su tentiniais stumdomais vartais,
projektavimo, pagaminimo, sumontavimo darbus, adresu Klaipëda, Nemuno 2, ir iš šios veiklos
realiai gavo 1‘777‘237 Lt pajamø pagal UAB KJKK ,,Bega“ apmokëjimui pateiktas: 2008-10-07
PVM sàskaità faktûrà serija VING Nr.0001855; 2008-11-19 PVM sàskaità serija VING Nr.
0001895, iš viso 2‘473‘870 Lt sumai.
Kaltinamajame akte nurodomos iš pagal 2008-05-26 rangos sutartá UAB „Vingida“ už
projektavimo, pagaminimo, sumontavimo atliktus darbus gautos 1‘777‘237 litø pajamos
nepagrástai ir neteisëtai pripažintos UAB KJKK „Bega“ žala, kurią būtų atsakingas atlyginti
kaltinamasis Igor Surnin. Baudžiamojoje byloje tokios žalos nepripažįsta civilinis ieškovas, nes
civilinis ieškovas, tiek 2012-12-13 rašte 01-559, tiek 2013-04-10 civiliniame ieškinyje Nr. 01-133
nurodo kitus žalos atsiradimo pagrindus. Kaltinamajame akte nurodyta kaltinamojo Igor Surnin
padaryta UAB KJKK „Bega“ žala prieštarauja LR CK 6.246 str. 1 d. apibrėžtai žalos sampratai, kad
žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos, taip pat negautos pajamos, kurias
asmuo būtų gavęs, jei nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. UAB KJKK „Bega“ sumokėjo 1‘777‘237 litø
uþ jos pagal 2008-05-26 rangos sutartá priimtus darbus, todël gavo piniginá ekvivalentà statybos
darbø rezultato pavidalu, já daugiau kaip 3 metai naudoja, todël dël sumokëtos sumos nëra

patyrusi nuostoliø. Ði aplinkybë yra patvirtinta bendros kompetencijos aukðtesnës instancijos
teismø nei apylinkës teismas, aukðtesnës instancijos teismams konstatavus, kad yra pagrindas
UAB „Vingida“ priteisti uþ faktiðkai atliktus darbus neturint ðiai veiklai vykdyti bûtino atestato.
Bendros kompetencijos aukðtesnës instancijos teismai priteisë UAB „Vingida“ naudai iš UAB
KJKK „Bega“ už UAB „Vingida“ pagal 2008-05-26 rangos sutartá, nors ir neturint ðiai veiklai
vykdyti bûtino atestato, atliktus ir UAB KJKK „Bega“ perduotus darbus, viso 2‘705‘914,57 lito
sumà (tame tarpe áskaitant 1‘777‘237 litø sumà), sumaþinant jà nustatytø trûkumø 945‘426,51
lito suma. Kaltinamajame akte nustatyta žala ið esmës prieðtarauja bendros kompetencijos
teismø sprendimams. Todël Kaltinamajame akte nepagrástai ir neteisëtai yra konstatuota, kad
kaltinamasis Igor Surnin padarë UAB KJKK „Bega“ 1‘777‘237 litø žalà ir Kaltinamajame akte
neteisëtai ir nepagrástai nustatyta UAB KJKK „Bega“ žala nesudaro pagrindo UAB KJKK
pripažinti civiliniu ieškovu, nors civiliniu ieškovu UAB KJKK „Bega“ ir nebuvo pripažinta dël
Kaltinamajame aktu neteisëtai nustatytos žalos.
Aukščiau nurodytos aplinkybės taip pat patvirtina, kad civilinis ieškovas tiek ikiteisminio
tyrimo metu, tiek bylos nagrinėjimo metu pateikė akivaizdžiai nepagrįstus civilinio ieškinio
reikalavimus, t.y. piktnaudžiavo teise. LR CPK 95 str. 2 d. yra nustatyta, kad teismas, nustatęs
šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, tame tarpe, kai dalyvaujantis byloje
asmuo nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki
dvidešimt tūkstančių litų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam
dalyvaujančiam byloje asmeniui. UAB KJKK „Bega“ baudžiamojoje byloje sąmoningai 201212-13 raštu 01-559 ir 2013-04-10 civiliniu ieškiniu Nr. 01-133 du kartus antrą kartą pareiškus tokius
pačius reikalavimus kaip jau anksčiau pareikštus civilinėje byloje, t.y. baudžiamojoje byloje
pareiškus du kartus antrą kartą tą patį ieškinį, sudaro pagrindą prašyti baudžiamąją bylą
nagrinėjantį teismą taikyti LR CPK 95 str. 2 d. ir paskirti UAB KJKK „Bega“ numatytą
maksimalią dvidešimt tūkstančių litų baudą, 50 procentų iš šios baudos skiriant kaltinamajam
Igor Surnin. Baudžiamojoje byloje CPK 95 str. 2 d. taikytina atsižvelgiant į BPK 113 str. 2 d.,
kurioje yra nustatyta, kad kai nagrinėjant civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje kyla klausimų,
kurių sprendimo šis Kodeksas nereglamentuoja, taikomos atitinkamos civilinio proceso normos,
jeigu jos neprieštarauja baudžiamojo proceso normoms.
Be to, aukščiau nurodytos aplinkybės patvirtina, kad UAB „Vingida“ atlikus pagal 200805-26 rangos sutartá darbus, nebuvo padaryta žala nei kitai sutarties šaliai nei valstybei, nes visi
atlikti darbai buvo įforminti pagal buhalterinės apskaitos reikalavimus, todėl abiejų sutarties
šalių buvo sumokėti visi mokesčiai valstybei. Pateikti bendros kompetencijos teismų sprendimai
parodo, kad juridinio asmens įstatuose numatytų darbų atlikimo, neturint tokiai veiklai teisės
aktais numatyto atestato, reguliavimui ir atsakomybei taikoma civilinė teisė, o ne baudžiamoji
teisė, nes bendros kompetencijos teismams priteisus juridiniam asmeniui už atliktus darbus
neturint šiai veiklai reikiamo atestato, tokie juridinio asmens veiksmai teisiškai negali būti
pripažįstami nusikalstamais. Kaltinamojo nuomone, tai parodo ikiteisminio tyrimą atlikusio
pareigūno, ikiteisminį tyrimą kontroliavusios, Kaltinamąjį aktą surašiusios Klaipëdos miesto
apylinkës prokuratûros Virginijos Tilvikienës ir ypaè Klaipëdos apygardos prokuratûros
vyriausiojo prokuroro Giedriaus Danëlio, nurodþiusio pradëti ikiteisminá tyrimà pagal BK 202
str. 1 d., šališkumas ir neobjektyvumas.
Remdamasis išdėstytais motyvais Klaipėdos apylinkės teismo prašau:
1. Klaipėdos apskrities VPK NTB Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus
vyresniosios tyrėjos Liudmilos Šilovienės baudžiamojoje byloje Nr. 30-9-00013-12 priimtą
2013-01-08 nutarimą panaikinti ir procesą dėl civilinio ieškinio nutraukti.

2. LR CPK 95 str. 2 d. pagrindu paskirti UAB KJKK „Bega“ numatytą
maksimalią dvidešimt tūkstančių litų baudą, 50 procentų iš šios baudos skiriant
kaltinamajam Igor Surnin.
PRIDEDAMA:
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-08-07 nutarties kopija – 2 lapai.
2. Apeliacinio skundo 2010-10-14 Nr. 01-407 kopija – 10 lapų.
3. Lietuvos apeliacinio teismo 2011-11-17 rašto ir 2011-11-15 nutarties kopijos – 4 lapai.
4. Klaipėdos apygardos teismo 2010-09-15 sprendimo kopija – 8 lapai.
5. Lietuvos apeliacinio teismo 2013-04-08 nutarties kopija – 13 lapų.
Igor Surnin

