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S P R E N D I M A S 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

2015 m. gegužės 7 d. 

Šiauliai 

Šiaulių apygardos administracinio teisėja Laisvutė Kartanaitė,  

sekretoriaujant Vilmai Šarauskienei, 

nedalyvaujant pareiškėjui V. Ž., 

nedalyvaujant atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Šiaulių tardymo izoliatoriaus, atstovui  

rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo V. Ž. skundą atsakovui 

Lietuvos valstybei, atstovaujamai Šiaulių tardymo izoliatoriaus, dėl neturtinės žalos atlyginimo.  

Teismas, išnagrinėjęs pateiktą skundą, 

n u s t a t ė : 

Šiaulių apygardos administraciniame teisme buvo gautas pareiškėjo V. Ž. skundas (2–6 b. l.), 

kuriuo prašo iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Šiaulių tardymo izoliatoriaus, priteisti 3 000 

eurų neturtinės žalos atlyginimą. 

Pareiškėjas V. Ž. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai, 

teismo šaukimu (26 b. l.). Skunde (2–6 b. l.) pareiškėjas nurodė, kad prašo bylą nagrinėti jam 

nedalyvaujant. Skunde pareiškėjas V. Ž. nurodė, jog 2013-06-12 atvyko į Šiaulių tardymo 

izoliatorių, kur buvo patalpintas kaip buvęs valstybės tarnautojas į kamerą, kurioje kalėjo asmenys, 

taip pat buvę valstybės tarnautojai ar pareigūnai. Ant jo asmens bylos buvo pažymėta sutartiniu 

ženklu, apie jo būtiną izoliavimą nuo kitų asmenų, kaip buvusį pareigūną. Asmens byloje su kitais 

dokumentais buvo įdėtas VRM sistemoje dirbusio pensininko pažymėjimas. Bendraujant su 

Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnais, jam buvo paaiškinta, kad bausmę atliks Vilniaus 

pataisos namuose, Sniego g., kaip numato teisės aktai. 2013 m. birželio 24 d. vakare buvo 

informuotas, kad 2013 m. birželio 25 d. jis išvyks į Pravieniškių pataisos namus- atvirąją koloniją 

3-ąją valdybą. 2013 m. birželio 25 d. bandė aiškintis, kodėl etapuojamas į įkalinimo įstaigą, kaip 

eilinis pilietis, o ne į įstaigą, kurioje bausmę atlieka buvę pareigūnai, tačiau į jo argumentus niekas 

neatsižvelgė. Etapuojant buvo patalpintas atskirai nuo kitų asmenų, o kartu vykę asmenys buvo 

gerai informuoti apie tai, kad jis buvęs pareigūnas. Visą kelią iš jo tyčiojosi, vadino 

keiksmažodžiais, grasino zonoje fiziškai susidoroti (primušti, papjauti). Atvykus į Pravieniškių 

pataisos namus-atvirąją koloniją 3-ąją valdybą buvo nedelsiant izoliuotas nuo kitų asmenų ir ten 

prabuvo iki 2013 m. liepos 5 d. Pareiškėjo nuomone, atsakovas pažeidė teisės aktų reikalavimus, 

kurie reguliuoja kalinių nukreipimus atlikti bausmę, parenkant įkalinimo įstaigą. Šiaulių tardymo 



izoliatoriaus administracijos veiksmais buvo pažeisti įstatymai, pažeistos jo teisės, dėl to jis patyrė 

neigiamus dvasinius išgyvenimus, psichologinį diskomfortą, baimę dėl savo gyvybės ir sveikatos – 

neturtinę žalą. Prašo priteisti neturtinę žalą 3 000 Eur. 

Atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Šiaulių tardymo izoliatoriaus, atstovas į posėdį 

neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai, teismo šaukimu (27 b. l.) 

Atsakovas atsiliepime nurodė, jog pareiškėjas V. Ž. savo skunde teismui nurodo, kad jis neteisėtai 

buvo paskirtas į Pravieniškių pataisos namus-atvirąją kolonija, o turėjo būti paskirtas į Vilniaus 

pataisos namus, esančius Sniego g. 2, kur yra kalinami buvę ar esantys valstybės politikai, 

teisėsaugos, teismų, prokuratūros, kontrolės, valdžios ir valdymo institucijų valstybės tarnautojai. 

Pareiškėjas skunde pažymi, kad tik atvykus į Šiaulių tardymo izoliatorių jis buvo patalpintas į 

kamerą, kurioje kalėjo buvę ar esantys valstybės politikai, teisėsaugos, teismų, prokuratūros, 

kontrolės, valdžios ir valdymo institucijų valstybės tarnautojai, todėl matyti, kad jis neskundžia 

paskirstymo į kameras tvarkos, t. y. nesiskundžia, kad Šiaulių tardymo izoliatoriuje jis, kaip buvęs 

pareigūnas, kalėjo su asmenimis, kurie nebuvo buvę ar esantys valstybės politikai, teisėsaugos, 

teismų, prokuratūros, kontrolės, valdžios ir valdymo institucijų valstybės tarnautojai. 

Kaip matyti iš Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2013-07-

02 Nuteistųjų perkėlimo (siuntimo) į kitą pataisos įstaigą paskyros Nr. (62)-1A-2029, V. Ž. buvo 

perkeltas iš Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos į Vilniaus pataisos namų atskirą 

sektorių, esantį Sniego g. 2. 

Šiaulių tardymo izoliatoriaus nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 

m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 168 „Dėl Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų nuostatų patvirtinimo“, 1 punkte įtvirtinta, kad Šiaulių 

tardymo izoliatorius yra įstaiga, vykdanti kardomąją priemonę – suėmimą ir arešto bausmę. 

Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso, nustatančio bausmių vykdymo ir atlikimo 

tvarką, sąlygas ir principus, 66 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad po nuosprendžio įsiteisėjimo 

nuteistasis, kuriam paskirta laisvės atėmimo bausmė, suimamas. Nuteistąjį, kuriam paskirtas 

laisvės atėmimas, kardomojo kalinimo vietos administracija ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo 

nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nusiunčia į pataisos įstaigą (LR BVK 66 str. 2 d.). Pagal 70 

straipsnio 3 dalį, izoliuoti nuo kitų nuteistųjų toje pačioje pataisos įstaigoje arba atskirose įstaigose, 

jei yra tokia galimybė, laikomi: nuteistieji, kuriems paskirtas laisvės atėmimas pirmą kartą; 

nuteistieji už tyčinius ir neatsargius nusikaltimus; nuteistieji užsieniečiai; buvę ar esantys valstybės 

politikai, teisėsaugos, teismų, prokuratūros, kontrolės, valdžios ir valdymo institucijų pareigūnai; 

pavojingi recidyvistai, nuteisti už sunkius ir labai sunkius nusikaltimus; nuteistieji, sergantys 

aktyvia plaučių tuberkulioze; nuteistieji, kuriems paskirtas laisvės atėmimas iki gyvos galvos. 

Nuteistųjų, kuriems teismo nuosprendžiu paskirta terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo 

iki gyvos galvos bausmė, skyrimo į pataisos įstaigas ar jų struktūrinius padalinius įsiteisėjus teismo 

nuosprendžiui tvarką reglamentuoja poįstatyminis teisės aktas – Nuteistųjų, kuriems įsiteisėjusiu 

teismo nuosprendžiu paskirta arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos 

galvos bausmė, paskyrimo į konkrečią pataisos įstaigą ar areštinę tvarka, patvirtinta Kalėjimų 

departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2003 m. balandžio 

18 d. įsakymu Nr. 4/07-71. Pagal šių taisyklių 1.1 punktą, pilnamečiai vyrai, nuteisti pirmą kartą 

laisvės atėmimu už tyčinius nesunkius ir apysunkius nusikaltimus, taip pat už nusikaltimus, 

padarytus dėl neatsargumo, kuriems teismas nustatė atlikti bausmę pataisos namuose, skiriami į 

Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 1-ąją valdybą; pagal 1.5 punktą, vyrai, kurie buvo 

arba šiuo metu yra valstybės politikai, teisėsaugos, teismų, prokuratūros, kontrolės, valdžios ir 

valdymo institucijų valstybės tarnautojai, kuriems teismas nustatė atlikti bausmę pataisos namuose, 

skiriami į Vilniaus pataisos namų atskirą sektorių, esantį Sniego g. 2.  



Laisvės atėmimo vietų įskaitos tarnybų darbą, susijusį su asmenų, kuriems paskirta kardomoji 

priemonė – suėmimas, ir nuteistųjų, kuriems paskirta terminuoto laisvės atėmimo, laisvės atėmimo 

iki gyvos galvos ar arešto bausmė, priėmimu į šias įstaigas, šių asmenų asmens bylų tvarkymu, 

laikymu, įskaita, perkėlimu ir paleidimu bei bendradarbiavimu šiais klausimais su ikiteisminio 

tyrimo pareigūnais, prokurorais, teismais, kurių žinioje yra bylos, suimtųjų ir nuteistųjų 

konvojavimo padaliniais, Informatikos ir ryšių departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerijos ir Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centru reglamentuoja Laisvės 

atėmimo vietų įskaitos tarnybų darbo instrukcija, patvirtinta Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2002 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 57. Pagal 

instrukcijos 105 punktą, nuteistieji, buvę ar esantys valstybės politikai, teisėsaugos, teismų, 

prokuratūros, kontrolės, valdžios ir valdymo institucijų pareigūnai, konvojuojami į jiems skirtus 

pataisos namus tik įstaigos administracijai pateikus Kalėjimų departamento direktoriui motyvuotą 

išvadą bei pažymą apie darbo arba tarnybos vietą. Išvadą tvirtina šio departamento direktorius arba 

jį pavaduojantis pareigūnas. Patvirtintos išvados pagrindu Kalėjimų departamentas išduoda 

paskyrą konvojuoti.  

Bausmių vykdymo kodekso 65 straipsnyje numatyta, kad „į konkrečią pataisos įstaigą, nustatytą 

Kalėjimų departamento, nuteistąjį siunčia kardomojo kalinimo vietos administracija atsižvelgdama 

į nuteistojo asmenybės pavojingumą, visuomenės saugumą, padarytos nusikalstamos veikos 

pavojingumą ir pobūdį, nuteistojo sveikatą, psichologines savybes, amžių, darbingumą, turimą 

specialybę ir požiūrį į darbą“. Nuteistųjų, kuriems įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu paskirta 

arešto, terminuoto laisvės atėmimo ar laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė, paskyrimo į 

konkrečią pataisos įstaigą ar areštinę taisyklių 10 punktas įtvirtina, kad skiriant nuteistuosius į 

konkrečias pataisos įstaigas, atsižvelgiama į Bausmių vykdymo kodekso 65 straipsnyje nustatytus 

kriterijus (nuteistojo asmenybės pavojingumą, visuomenės saugumą, padarytos nusikalstamos 

veikos pavojingumą ir pobūdį, nuteistojo sveikatą, psichologines savybes, amžių, darbingumą, 

turimą specialybę ir požiūrį į darbą), taip pat tardymo izoliatoriaus vidaus tyrimų, socialinės 

reabilitacijos, psichologinės bei sveikatos priežiūros tarnybų rašytines rekomendacijas ir laisvų 

vietų skaičių pataisos įstaigose. Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktorius priimdamas sprendimą 

dėl nukreipimo į pataisos įstaigą vadovavosi šiais aukščiau išvardintais kriterijais. 

Pareiškėjas Šiaulių tardymo izoliatoriaus žinioje buvo nuo 2013-06-12 (Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus Įskaitos skyriaus 2015-04-03 pažyma Nr. 69/06-2140 „Dėl V. Ž. laikymo“). Pagal 

galiojantį įstatyminį reglamentavimą, V. Ž. per 10 dienų turėjo būti nukreiptas į pataisos namus. 

Turint duomenų apie pareiškėjo priskirtinumą izoliuotai laikytinų asmenų kategorijai, buvo pradėta 

medžiagos, būtinos asmens nukreipimui į pataisos įstaigą pagal galiojančiuose teisės aktuose 

nustatytą asmenų laikymo paskirtį, analizavimo procedūra. 2013-06-17 Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus direktorius Kalėjimų departamento direktoriui išsiuntė išvadą Nr. 20/01-1751 „Dėl V. 

Ž. paskyrimo į Vilniaus pataisos namų atskirą sektorių, esantį Sniego g. 2“.  

Atsakovas dėjo visas pastangas užtikrinti ne tik įstatymo nuostatų įgyvendinimą, bet ir 

poįstatyminių teisės aktų vykdymą. Vis dėlto per 10 dienų išvada iš Kalėjimų departamento dėl V. 

Ž. paskyrimo į Vilniaus pataisos namus, esančius Sniego g. 2, nebuvo gauta, todėl Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus direktoriaus 2013-06-19 rašytine rekomendacija Nr. 69/06-2542 „Dėl nuteistojo 

nukreipimo į konkrečius pataisos namus“, atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytus kriterijus ir 

atsižvelgiant į laisvų vietų pataisos įstaigose skaičių, V. Ž. nukreipė į Pravieniškių pataisos namų-

atvirosios kolonijos 3-ąją valdybą (2013-06-20 pareiškėjas buvo konvojuotas į Pravieniškių 

pataisos namus-atvirąją koloniją). Iš Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos Kalėjimų 

departamento direktoriaus 2013-07-02 nuteistųjų perkėlimo (siuntimo) į kitą pataisos įstaigą 

paskyrą Nr. (62)-1S-2029, V. Ž. buvo perkeltas į Vilniaus pataisos namų atskirąjį sektorių, esantį 

Sniego g. 2 Vilniuje. 

Atsakovas mano, jog Šiaulių tardymo izoliatorius, sistemingai išanalizavęs visas teisės normas, 

veikdamas pagal galiojančius teisė aktus, reglamentuojančias asmenų paskyrimą bausmės 



atlikimui į laisvės atėmimo bausmės vykdymo vietą, siekdamas nepažeisti 10 dienų paskyrimo 

atlikti laisvės atėmimo bausmę į konkrečius pataisos namus termino, priėmė teisingą sprendimą. 

Pažymi, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.138 straipsnyje pateiktame nebaigtiniame 

sąraše įtvirtinta net keletas galimų asmens teisių gynimo būdų. To paties straipsnio 8 punkte 

numatyta, kad asmens teises teismas gina ir kitais įstatymų numatytais būdais. Europos Žmogaus 

Teisių Teismas ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą pažymėjo, jog pažeidimo 

fakto pripažinimas taip pat yra asmens pažeistų teisių gynybos būdas, kuris yra pakankama ir 

teisinga satisfakcija už patirtą skriaudą. Neturtinė žala priteisiama konkrečiu atveju nustačius, kad 

teisės pažeidimo pripažinimo nepakanka pažeistai teisei apginti (Europos Žmogaus Teisių Teismo 

2003 m. lapkričio 6 d. sprendimas byloje M. v. Lietuva, pareiškimo Nr. 53161/1999; Lietuvos 

Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-2/2008; Lietuvos 

vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-

444-619/2008). Atsakovas taip pat prašo teismo sprendžiant neturtinės žalos priteisimo pareiškėjui 

klausimą atsižvelgti į tai, kas aukščiau išdėstyta, bei, kad įstaiga pagal galimybes siekė įgyvendinti 

galiojančius teisės aktus ir nebuvo neigiamo veikimo, nukreipto išimtinai prieš pareiškėją, 

pareiškėjo laikymas teisės aktų neatitinkančiomis sąlygomis buvo su ypatingai trumpas, neigiamas 

veikimas buvo mažareikšmis ir nesukėlęs ilgalaikių neigiamų pasekmių. 

Pareiškėjo V. Ž. skundas tenkintinas iš dalies. 

Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atsakovo pareigos atlyginti neturtinę žalą, kurią, pareiškėjo 

teigimu, jis patyrė dėl to, jog Šiaulių tardymo izoliatorius paskyrė pareiškėją, kaip buvusį 

pareigūną, ne į Vilniaus pataisos namų atskirąjį sektorių, esantį Sniego g. 2, Vilnius, bet į 

Pravieniškių pataisos namus-atvirąją koloniją.  

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.271 straipsnio 1 dalis nustato, jog žalą, 

atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės 

biudžeto nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos 

darbuotojo kaltės. CK 6.271 straipsnyje numatyta viešoji atsakomybė atsiranda esant trims 

sąlygoms: neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų 

veiksmų (neveikimo) ir žalos. Nenustačius bent vienos iš minėtų sąlygų, valstybei ar savivaldybei 

pagal CK 6.271 straipsnį nekyla prievolė atlyginti žalą. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad 

pareiškėjo skundas dėl neturtinės žalos atlyginimo galėjo būti tenkinamas nustačius neteisėtus 

Kauno tardymo izoliatoriaus administracijos veiksmus (neveikimą), neturtinės žalos pareiškėjui 

padarymo faktą ir priežastinį ryšį tarp minėtos institucijos neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir 

atsiradusios neturtinės žalos. 

Neteisėtumo CK 6.271 straipsnio prasme konstatavimui reikia nustatyti, kad valdžios institucijos 

darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus privalėjo veikti, neįvykdė jiems teisės aktais 

priskirtų funkcijų arba nors ir vykdė šias funkcijas, tačiau veikė nepateisinamai aplaidžiai, 

pažeisdami bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Sprendžiant dėl atitinkamos 

valstybės valdžios institucijos (jos pareigūnų) veikos neteisėtumo (CK 6.271 straipsnio prasme), 

kiekvienu atveju yra būtina nustatyti, kokios konkrečios teisės normos, kurios reglamentuoja 

skundžiamos institucijos veiklą, buvo pažeistos, kaip būtent šie pažeidimai pasireiškė asmeniui, 

teigiančiam, kad jis dėl tokių veiksmų (neveikimo) patyrė žalą, taip pat tai, ar atitinkamos 

pasekmės (jei jos nustatomos) atsirado būtent dėl tų valstybės institucijų, pareigūnų neteisėtų 

veiksmų. 

Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pareiškėjas į Šiaulių tardymo izoliatorių pristatytas 2013 m. 

birželio 12 d. ir jame buvo laikomas iki 2013 m. birželio 20 d. (11 b. l.). Pareiškėjas V. Ž. 

Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. birželio 27 d. nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu ir 

nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 129 straipsnio 1 dalį 7 metų laisvės 

atėmimo bausme. Bausmės pradžia nustatyta 2013 m. birželio 12 d., pabaiga – 2020 m. birželio 11 

d. Byloje yra Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2012-06-14 pažyma Nr. 3-345 



(2.19.) (13 b. l.), iš kurios matyti, kad pareiškėjas nuo 1997-02-01 iki 2000-01-10 dirbo 

Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

Plungės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyresniuoju ugniagesiu, ugniagesiu (statutiniu valstybės 

tarnautoju). Nuo 2000-01-10 iki 2004-11-18 dirbo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Plungės priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos skyrininku (statutiniu valstybės tarnautoju). Šiaulių tardymo izoliatoriaus 

direktorius 2013 m. birželio 17 d. išvada Nr. 20/01-1751 „Dėl V. Ž. paskyrimo į Vilniaus pataisos 

namų atskirą sektorių, esantį Sniego g. 2” siūlė V. Ž. paskirti laisvės atėmimo bausmę atlikti 

Vilniaus pataisos namų atskirame sektoriuje Sniego g. 2 (17 b. l.), nes išvadoje nurodyta, jog 

pareiškėjas dirbo statutiniu valstybės tarnautoju. Tačiau po dviejų dienų Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus direktoriaus 2013 m. birželio 19 d. rašytine rekomendacija Nr. 69/06-2542 „Dėl 

nuteistojo nukreipimo į konkrečius pataisos namus“ V. Ž. buvo nukreiptas atlikti bausmę į 

Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3-ąją valdybą (16 b. l.). Po atlikto tarnybinio 

patikrinimo Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos direktoriaus pavaduotojo 2013 

m. liepos 2 d. Nuteistųjų perkėlimo (siuntimo) į kitą pataisos įstaigą paskyra Nr. (62)-15-2029 V. 

Ž. perkeltas atlikti bausmę į Vilniaus pataisos namų atskirą sektorių, esantį Sniego g. 2 Vilniuje 

(18 b. l.). 

Pareiškėjas teigia, kad jo teisės buvo pažeistos atsakovui nenukreipiant jo laisvės atėmimo bausmę 

atlikti į Vilniaus pataisos namų atskirąjį sektorių, o nukreipiant į Pravieniškių pataisos namus-

atvirąją koloniją 3-ąją valdybą, nors ir izoliuotą nuo kitų asmenų. Pareiškėjas skunde nurodė, kad 

jautė nuolatinę baimę, nes kiti nuteistieji tyčiojasi ir žaloja nuteistus ar suimtus buvusius valstybės 

tarnautojus. 

Suėmimo vykdymo įstatymo III skyriuje yra apibrėžta suėmimo vykdymo tvarka ir asmenų 

laikymo tardymo izoliatoriuose sąlygos. Suėmimo vykdymo režimą Suėmimo vykdymo įstatymas 

apibrėžia kaip asmenų laikymo tardymo izoliatoriuose sąlygų ir elgesio taisyklių visumą (9 str. 1 

d.). Pagrindiniai suėmimo vykdymo režimo reikalavimai yra šie: 1) asmenų, laikomų tardymo 

izoliatoriuose, apsauga ir izoliavimas; 2) nuolatinė asmenų, laikomų tardymo izoliatoriuose, 

priežiūra; 3) asmenų, laikomų tardymo izoliatoriuose, laikymas atskirai šio įstatymo 10 straipsnyje 

nustatyta tvarka. Suėmimo vykdymo įstatymo 10 straipsnis nustato suimtųjų ir nuteistųjų, laikomų 

atskirai, grupes. Viena tokių grupių – suimtieji ir nuteistieji, buvę ar esantys valstybės politikais, 

teisėsaugos, teismų, prokuratūros, kontrolės, valdžios ir valdymo institucijų valstybės tarnautojais 

(Suėmimo vykdymo įstatymo 10 str. 1 d. 5 p.). Ši asmenų grupė, vadovaujantis BVK, 

reglamentuojančio bausmių vykdymo ir atlikimo tvarką, sąlygas ir principus, 70 straipsnio 3 

dalimi, esant galimybei, turi teisę būti laikoma atskirai nuo kitų nuteistųjų toje pačioje pataisos 

įstaigoje arba atskirose įstaigose. BVK 70 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nuteistųjų atskiro arba 

izoliuoto laikymo pataisos įstaigose tikslai yra šie: 1) atskirti nuteistuosius, kurie dėl padarytų 

nusikaltimų pobūdžio ar asmeninių savybių gali daryti neigiamą įtaką kitiems nuteistiesiems; 2) 

palengvinti nuteistųjų socialinę reabilitaciją; 3) padėti užtikrinti nuteistųjų priežiūrą ir jų saugumą; 

4) padėti užtikrinti, kad būtų laikomasi pataisos įstaigų saugumo ir valdymo reikalavimų. 

Taigi vienas iš atskiro suimtųjų bei nuteistųjų laikymo tikslų – apsaugoti atitinkamą asmenų grupę 

nuo kitų (privačių) asmenų, kurių veiksmais gali būti kėsinamasi į reikšmingiausias asmens 

vertybes – gyvybę bei sveikatą dėl šių asmenų priklausymo atitinkamai asmenų grupei 

(nagrinėjamu atveju – statutinis valstybės tarnautojams). Byloje esantys duomenys patvirtina, kad 

pareiškėjas nuo 1997-02-01 iki 2004-11-18 dirbo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Plungės priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos vyresniuoju ugniagesiu, ugniagesiu, skyrininku (statutiniu valstybės 

tarnautoju). 

Ginčo dėl šios aplinkybės byloje nėra. Pareiškėjas skunde teigia, kad nuteistieji tyčiojasi iš nuteistų 

ar suimtų buvusių valstybės tarnautojų, todėl jei aplinkybė apie pareiškėjo buvusias pareigas taptų 

žinoma kitiems su pareiškėju kartu konvojuojamiems asmenims, tai galėtų padaryti atitinkamai 



neigiamą įtaką kitų įkalintų asmenų elgesiui su pareiškėju. Siekiant išvengti nurodytos situacijos, 

įstatymų leidėjas ir nustatė tokių asmenų laikymo / kalinimo atskirai režimą. 

Suėmimo vykdymo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostata, kad suimtieji ir nuteistieji, 

buvę ar esantys valstybės politikais, teisėsaugos, teismų, prokuratūros, kontrolės, valdžios ir 

valdymo institucijų valstybės tarnautojais, laikomi atskirai nuo kitų suimtųjų ir nuteistųjų, yra 

imperatyvi. Plungės rajono policijos komisariato Areštuoto anketos (15 b. l.) 8 punkte įrašyta, jog 

pareiškėjas VRM pensininkas, kartu pridėtas pensininko pažymėjimas (14–15 b. l.). Vadovaujantis 

Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos direktoriaus 2003 m. balandžio 18 d. 

įsakymu Nr. 4/07-71 patvirtintų „Nuteistųjų, kuriems teismo nuosprendžiu paskirta arešto, 

terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė, paskyrimo į konkrečią 

pataisos įstaigą ar areštinę taisyklių“ 1.5 punktu, vyrai, kurie buvo arba šiuo metu yra valstybės 

politikai, teisėsaugos, teismų, prokuratūros, kontrolės, valdžios ir valdymo institucijų valstybės 

tarnautojai, kuriems teismas nustatė atlikti bausmę pataisos namuose, skiriami į Vilniaus pataisos 

namų atskirą sektorių, esantį Sniego g. 2. Todėl už nurodyto suėmimo / kalinimo vykdymo režimo 

laikymąsi yra atsakinga atitinkama valstybės institucija, taigi ji turi pozityvią pareigą imtis aktyvių 

veiksmų, kad būtų nustatyta, ar suimtas / kalinamas asmuo nepriklauso tokiai asmenų grupei, kuri 

įkalinimo įstaigoje turi būti laikoma atskirai ir tokius asmenis laikyti / kalinti vadovaujantis teisės 

aktų reikalavimais. 

Šiuo atveju atsakovo veiksmai laikytini neteisėtais valdžios institucijos veiksmais CK 6.271 

straipsnio prasme, todėl pareiškėjas įgijo teisę į žalos atlyginimą, nes dėl to pareiškėjas 

neabejotinai patyrė neigiamus dvasinius išgyvenimus. Tai, kad pareiškėjas buvo nukreiptas atlikti 

laisvės atėmimo bausmę ne į tuos pataisos namus, pareiškėjas galėjo jausti įtampą, nesaugumo 

jausmą dėl to, jog išaiškėjus aplinkybei dėl jo tarnybos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento Plungės priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, su juo gali būti siekiama susidoroti, yra 

pakankama išvadai, kad pareiškėjas patyrė neturtinę žalą. Ši išvada atitinka Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo praktiką tokio pobūdžio bylose (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio 

teismo 2013 m. sausio 2 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A
492

-2917/2012, 2014 m. 

rugsėjo 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A
575

-1189/2014). 

Pagal CK 6.250 straipsnio 1 dalį, neturtinė žala – tai fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, 

nepatogumai, dvasinis sukrėtimas ir kt., teismo įvertinta pinigais. Neturtinės žalos dydis teismo 

nustatomas pagal reikšmingų kriterijų visumą, CK 6.250 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas nebaigtinis 

tokių kriterijų sąrašas: žalos pasekmės, žalą padariusio asmens kaltė, jo turtinė padėtis, padarytos 

turtinės žalos dydis bei kitos turinčios reikšmę bylai aplinkybės, taip pat sąžiningumo, teisingumo 

ir protingumo kriterijai. 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas bylose dėl neturtinės žalos atlyginimo ne kartą yra 

pažymėjęs, kad reiškiant reikalavimą dėl neturtinės žalos, kylančios iš valdžios institucijos 

neteisėtų veiksmų, asmeniui nepakanka vien tik abstrakčiai pareikšti, jog buvo padaryta neturtinė 

žala, tačiau būtina konkrečiai (laike ir vietoje) apibrėžti galimus neteisėtus veiksmus (neveikimą) ir 

jų galimą konkrečią išraišką (galimas pasekmes) asmeniui CK 6.250 straipsnio prasme. Teismų 

praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos įrodinėjimas pasižymi specifika, kadangi neturtinė 

žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais 

įrodymais ne visada įmanoma. Todėl įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji 

faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – 

materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, 

kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiajam asmeniui (neigiamus fizinius 

ar dvasinius išgyvenimus), gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas (Lietuvos 

vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. birželio 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. 

A
14

-653/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A
444

-619/2008; 

2012 m. vasario 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A
146

-39/2012; 2012 m. kovo 19 d. nutartis 

administracinėje A
438

-336/2012 ). 



Apskaičiuodamas neturtinės žalos dydį, t. y. įvertinęs pareiškėjo patirtus neigiamus dvasinius 

išgyvenimus pinigais, įvertinęs turimų įrodymų visetą, remdamasis teismų praktikoje taikytinais 

neturtinės žalos vertinimo kriterijais, atsižvelgdamas į pažeidimo faktą – dėl netinkamo 

nukreipimo į Pravieniškių pataisos namus-atvirąją koloniją, vertybes, kurioms daromas pažeidimas 

kėlė grėsmę (gyvybė, sveikata, saugumas ir kt.), į tai, kad pareiškėjas kreipėsi į teismą praėjus 

beveik dvejiems metams po pažeidimo fakto paaiškėjimo, teismas sprendžia, kad pareiškėjo 

reikalavimas dėl 3 000 eurų neturtinės žalos priteisimo tenkintinas iš dalies ir pareiškėjui 

priteistina iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Šiaulių tardymo izoliatoriaus, 300 eurų neturtinei 

žalai atlyginti. 

Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ABTĮ 85–87 

straipsniu, 88 straipsnio 1 dalies 5 punktu,  

n u s p r e n d ž i a : 

Pareiškėjo V. Ž. skundą tenkinti iš dalies. 

Priteisti pareiškėjui V. Ž. 300 (trys šimtai) Eur neturtinės žalos atlyginimui iš Lietuvos valstybės, 

atstovaujamos Šiaulių tardymo izoliatoriaus. 

Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam 

administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.  

Teisėja Laisvutė Kartanaitė 


