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ŠIAULIŲ APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS 

S P R E N D I M A S 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 

2015 m. gegužės 11 d. 

Šiauliai 

Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjas Virginijus Stankevičius, 

sekretoriaujant Jolantai Miežienei, 

dalyvaujant pareiškėjui A. S., 

nedalyvaujant atsakovo Lietuvos valstybės atstovo Šiaulių tardymo izoliatoriaus atstovui,  

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo skundą dėl neturtinės žalos atlyginimo iš Lietuvos 

valstybės, atstovaujamos Šiaulių tardymo izoliatoriaus. 

Teismas, išnagrinėjęs bylą, 

n u s t a t ė : 

Šiaulių apygardos administraciniame teisme 2015 m. vasario 5 d. buvo gautas pareiškėjo A. S. 

skundas (2–7 b.l.), kuriuo prašoma priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus, 26065,80 eurų (90000 litų) neturtinės žalos atlyginimui.  

Pareiškėjo skunde nurodoma, kad dėl laisvės apribojimo buvo laikomas Šiaulių tardymo 

izoliatoriuje (toliau – ŠTI) nuo 2013 metų kovo 28 d. iki 2014 metų gruodžio 4 d. įvairiose 

kamerose, kuriose buvo nuo 2 iki 10 žmonių. Asmenų laikymas tokiose patalpose prilygsta 

kankinimui, t. y. prieštarauja Konstitucijos 21 straipsniui, Konvencijos 3 straipsniui (su niekuo 

negalima žiauriai elgtis, žeminti asmens orumą ar bausti kankinant). Šioje įstaigoje buvo 

baudžiamas kankinant, šiais veiksmais ŠTI buvo pažeista pareiškėjo, kaip kalinamojo, teisė į LR 

teisės aktais nustatytas kalinimo sąlygas, tuo pačiu pažeistos jo, kaip žmogaus, teisės, pažeminta 

garbė ir orumas. Šios įstaigos patalpose – kamerose šalta, drėgna, trūksta oro, tamsu. Šioje 
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įkalinimo įstaigoje kamerų plotas apytiksliai yra nuo 6 iki 20 kv.m, patalpose yra stalas, užimantis 

apie 1,5 kv.m grindų ploto, kėdė, užimanti apie 0,09 kv.m grindų ploto, suoliukas, užimantis apie 

0,25 kv.m grindų ploto, gultai (dviejų aukštų), užimantys apie 2 kv.m grindų ploto, sanitarinis 

mazgas, užimantis apie 2,5 grindų ploto. Tuo pačiu būtina atkreipti dėmesį į Konvencijos 3-ojo 

straipsnio išaiškinamus – jeigu asmeniui tenka mažiau nei 3 kv.m laisvojo grindų ploto, tai yra 

prilyginama šiurkščiam Konvencijos 3 straipsnio pažeidimui ir asmuo patiria kankinimą bei orumo 

pažeminimą. Patalpoje turi būti švarus langas, pakankamai didelis ir gerai praleidžiantis šviesą, turi 

būti ventiliacija, temperatūra ne mažesnė kaip 18 laipsnių, švarus tualetas, kuriame galima 

užsirakinti (tai pat ir izoliatoriuose), ant sienų negali būti jokių grybų, negali būti žiurkių ir 

tarakonų. Taigi šiose patalpose būdama sveikas žmogus buvo priverstas nuolat gulėti arba sėdėti, 

atlikinėti gamtinius reikalus visų akivaizdoje – tai žemino jo orumą. Tai yra nepakeliama, tokios 

gyvenimo sąlygos yra apgailėtinos, nėra galimybes nei judėti, nei sportuoti. Gyvenamose patalpose 

nėra užtikrinamas natūralus apšvietimas, tai labai pakenkė akims (nes yra daug skaitantis ir 

rašantis), o tai jau susiję su sveikatos sutrikdymu. Taip pat rūkantys ir nerūkantys asmenys buvo 

laikomi kartu. Taip žeminamas asmens orumas ir tyčiniais pareigūnų veiksmais sudaromos 

konfliktinės situacijos tarp įkalintų asmenų. Konfliktinės situacijos dažnai kyla ir esant 

psichologiniams ir fiziniams nepatogumams, kurie atsiranda dėl per mažo vienam asmeniui 

skiriamo (tenkamo) ploto. Apie LR kalinimo ypatumus daugiausia pasakyta tarptautiniuose 

aktuose, daug pasako Seimo kontrolieriaus atliktas tyrimas (pažyma Nr. 4d-2008/2-1277), kurio 

metu nustatyti pažeidimai išlikę iki šių dienų. Atvykus ar išvykstant (etapavimu) iš ŠTI darant 

asmenines apžiūras tai daroma antisanitarinėmis sąlygomis (šalta, purvina ir t.t.), suimtasis asmuo, 

esant žemai oro temperatūrai, verčiamas nusirengti nuogai, o daiktus dėti į nešvarias dėžes. Tokiu 

būdu iš asmens ir jo daiktų išsityčiojama ir taip žeminamas pats asmuo bei jo orumas. Skunde 

nurodo, jog jeigu patalpa yra 20 kv.m, tai turėtų būti daugiau kaip 4 miegamos vietos. Dėl šių 

neteisėtų ŠTI veiksmų patyrė neturtinę žalą, dvasinius išgyvenimus bei nepatogumus, emocinius 

sukrėtimus, pažeminimą, galimybių sumažėjimą, nuolat jaučia baimę, apatiją, prasidėjo depresija. 

Visą šią žalą įvertina 90000 Lt. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21 straipsnio 2 dalyje 

nurodyta, kad žmogaus orumą gina įstatymas, tai suponuoja nuomonę, kad teisė į orumą yra tokia 

pat svarbi kaip ir teisė į gyvybę nes tiek nuosavybė, tiek privatus gyvenimas yra tiesiogiai susiję su 

žmogaus orumu. Šio straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad draudžiama žmogų kankinti, žaloti, žeminti 

jo orumą, žiauriai su juo elgtis, taip pat nustatyti tokias bausmes. Taigi valstybės institucijoms ir 

pareigūnams draudžiama elgtis su žmogumi keliant teisinę baimę, psichologinę prievartą ar fizinį 

skausmą atliekant asmens apžiūrą, nustatant ir skiriant bausmes, elgtis su žmogumi kaip su daiktu. 

Žmogaus orumas – viena iš sudėtingiausių teisinių ir filosofinių kategorijų. Kaip jis turi būti 

saugomas matyti iš tokių normų kaip gyvenamojo (miegamojo) ploto norma vienam asmeniui ne 

mažesnė kaip 5 kv.m. Taip pat teisės aktuose nurodyta, kad laisvės atėmimas yra pats savaime 

bausmė, todėl jos stiprinti, griežtinti negalima. Šiuo atveju akivaizdus faktas, kad sumažintas 

gyvenamosios patalpos plotas nuo 5 kv.m iki 3,6 kv.m yra bausmės stiprinimas ir griežtinimas. Tai 

prieštarauja Konstitucijai. O Konstitucijos 7 straipsnis nurodo, kad negalioja joks įstatymas ar 

teisės aktas, prieštaraujantis Konstitucijai. LR CK 6.271 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad „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“, neatleidžia valstybės nuo atsakomybės dėl neturtinės žalos atlyginimo 

pareiškėjui. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog ta 

aplinkybė, kad įkalinimo įstaigos administracija neturėjo galimybės asmeniui užtikrinti 

minimalaus teisės aktų reikalaujamo gyvenamojo ploto, neatleidžia valstybės nuo pareigos 

atlyginti neturtinę žalą pareiškėjui (LVAT 2009 m. sausio 23 d. sprendimas administracinėje 

byloje Nr. A
438

-121/2009; 2010 m. kovo 22 d. nutartis administracinėje byloje nr. a756-122/2010). 

Šiuo atveju aiškus yra (LR CK 6.271 str.) ŠTI valdžios institucijų pareigūnų veikimas 

(neveikimas), dėl kurio nebuvo užtikrintos teisės aktais patvirtintos įkalinimo-laikymo sąlygos, dėl 

ko pareiškėjas patyrė neturtinę žalą. Šiuo nagrinėjamu atveju pareiškėjas, teikdamas skundą, 

siekia, jog iš valstybės, atstovaujamos ŠTI, būtų priteista 90000 Lt neturtinės žalos atlyginimas dėl 

laikotarpio, kuriuo buvo kalinamas ŠTI. Neturtinės žalos atsiradimą grindžia tuo, kad laikymo 

sąlygos ŠTI neatitiko įstatymo nustatytų reikalavimų – higienos normų. Teigia, jog kameros nuolat 

buvo perpildytos, pilnos (asmenų buvo laikoma, kiek buvo įrengta miegamųjų vietų), patalpose 



tamsu, drėgna, šalta. Viso to nebūtų, jeigu ŠTI tinkamai vykdytų įstatymus, vadovautųsi visais 

teisės aktais, nepiktnaudžiautų savo padėtimi (tarnybine padėtimi), patalpose būtų įrengta tiek 

miegamųjų vietų, kad vienam asmeniui tektų ne mažiau kaip 5 kv.m. Europos Žmogaus Teisių 

Teismas (toliau – EŽTT) yra ne kartą pažymėjęs, kad Konvencijos 3 straipsnis įtvirtina vieną 

pagrindinių demokratinės valstybės vertybių – jis įtvirtina absoliutų kankinimo, nežmoniško 

elgesio ar žeminančio elgesio draudimą (2011 m. sausio 20 d. EŽTT sprendimas Mandic ir Jovic 

prieš Slovėniją ir jame nurodyta teismo praktika). EŽTT savo praktikoje taip pat nuolat pabrėžia, 

kad Konvencija įpareigoja valstybę užtikrinti, kad asmens kalinimo sąlygos nepažeistų jo 

žmogiškojo orumo, kad šios priemonės vykdymo būdas ir metodas nesukeltų jam tokių kančių ir 

sunkumų, kurių intensyvumas viršytų neišvengiamai kalinimui būdingą kentėjimo laipsnį, ir kad, 

atsižvelgiant į praktinius su įkalinimu susijusius poreikius, būtų adekvačiai užtikrinama jo sveikata 

ir gerovė. Valstybė turi garantuoti, kad kalinami asmenys būtų laikomi sąlygomis, kurios užtikrina, 

kad jų orumas būtų gerbiamas, o bausmių vykdymo būdai ir metodai nesukeltų šiems didesnių ir 

intensyvesnių už tuos, kurie neišvengiamai būdingi asmeniui būnant kaltinamu (EŽTT 2000 m. 

spalio 26 d. sprendimas byloje Kudla prieš Lenkiją). Pagal EŽTT suformuluota praktiką tam, kad 

netinkamas elgesys patektų į Konvencijos 3 straipsnio reguliavimo sritį, jis turi pasiekti minimalų 

žiaurumo lygį. Žiaurumo minimalaus lygio vertinamas yra reliatyvus, jis priklauso nuo visų 

skunde išdėstytų aplinkybių, tokių kaip elgesys, jo trukmė, fizinis, psichinis poveikiai. EŽTT ne 

kartą savo praktikoje yra nurodęs, jog nepaprastai didelis kameros erdvės trūkumas yra labai 

reikšmingas faktorius sprendžiant ar taikomos sąlygos buvo žeminančios Konvencijos 3 straipsnio 

požiūriu (EŽTT 2005 m. balandžio 7 d. sprendimas byloje K. prieš Lietuvą). EŽTT taip pat yra ne 

kartą nurodęs, kad tais atvejais, kai pareiškėjams tekdavo mažiau nei po 3 kv.m grindų ploto, toks 

kameros perpildymas turi būti laikomas toks didelis, kad savaime pažeidžiamas Konvencijos 3 

straipsnis (EŽTT 2011 spalio 20 d. sprendimas byloje Mandic ir Jovic prieš Slovėniją; 2012 m. 

sausio 10 d. sprendimas byloje Ananyev ir kt. prieš Rusiją). Nurodo, kad visas jo kalinimas minimu 

laikotarpiu yra vienareikšmiškas Konvencijos 3 straipsnio pažeidimas, kadangi minėtose 

kamerose-patalpose vienam asmeniui tekdavo mažiau nei vienas kv.m grindų ploto. Lietuvos 

vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, jog asmuo, kuris 

kalinamas nepriimtinomis sąlygomis, patyrė neturtinę žalą taip kaip ji yra apibrėžta (LR CK 6.250 

str.) (LVAT administracinė byla Nr. A
143

-1966/2008; A
502

-734/2009). Ši aplinkybė taip pat 

konstatuota (EŽTT 2008 m. lapkričio 18 d. sprendime byloje S. prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 

871/02). Ši aplinkybė, jog asmuo tam tikrą laiko tarpą buvo laikomas nepriimtinomis sąlygomis, 

nesilaikant teisės aktų reikalavimų, pažeidžiant Konvencijos 3 straipsnį, Konstitucijos 21 straipsnį 

administracinių teismų praktikoje pripažįstama pagrindu neturtinei žalai atlyginti. Remiantis 

aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, buvo kalinamas nežmoniškomis sąlygomis, žiauriomis 

sąlygomis pažeidžiant teisės aktų nustatytas kalinimo sąlygas, pažeidžiant Konstitucijos 21 

straipsnį, Konvencijos 3 straipsnį – dėl ko, kaip anksčiau minėjo, patyrė didžiulę emocinę, 

psichologinę, neturtinę žalą. Nurodo, kad 2006 m. Europos Ministrų Komiteto rekomendacijoje 

numatyta, kad su asmenimis, iš kurių atimta laisvė, turėtų būti elgiamasi taip, kad būtų užtikrinta 

pagarba žmogaus teisėms; asmenims, iš kurių atimta laisvė, paliekamos visos teisės, kurios nėra 

teisiškai atimtos paskyrus laisvės atėmimo bausmę ar kardomąjį kalinimą; asmenims, iš kurių 

atimta laisvė, turėtų būti taikomi minimaliai būtini ir atitinkantys paskirtą bausmę apribojimai; 

kalinimo sąlygos, kurios pažeidžia žmogaus teises, negali būti pateisinamos finansavimo stygiumi 

ar įstaigų perpildymu; gyvenimas įkalinimo įstaigose turėtų būti kiek įmanoma labiau priartintas 

prie pozityvių gyvenimo aspektų visuomenėje; Europos kalinimo taisyklės taikomos asmenims, 

kurie teismo sprendimu buvo (yra) įkalinti ar nuteisti laisvės atėmimu ir be jokios diskriminacijos. 

Dėl anksčiau išvardintų aplinkybių būnant ŠTI patyrė neturtinę žalą, taip kaip ji apibrėžta (LR CK 

6.250 str.), remdamasis išdėstytais faktais ir teisiniais argumentais, tuo pačiu atsižvelgdamas į 

išvardintų faktinių ir teisinių aplinkybių visumą, į jo patirtus nepatogumus, garbės ir orumo 

pažeminimą dėl netinkamų kalinimo sąlygų, pažeidžiant teisės aktais nustatytas sąlygas, 

pažeidžiant Konstitucijos 21 straipsnį, Konvencijos 3 straipsnį, į tai, kad tai daroma 

vienareikšmiškai tyčia, į tai, kad savo veiksmais ŠTI neužtikrino laikymo-kalinimo sąlygų, į tai 

kad EŽTT yra nustatęs orientacinio dydžio kompensacijas (1 d. – 78 Lt) už gyvenimą 

nežmoniškomis sąlygomis izoliatoriuje ar pataisos namuose ir Lietuva su jomis sutiko, kai ruošėsi 

stoti į ES, į bendrą šalies ekonominę situaciją, pragyvenimo lygi (minimali mėn. alga 1000 Lt, 



vidutinis darbo užmokestis – apie 2138 Lt), teismų praktiką panašiose bylose (LVAT nutartys 

A
756

-122/2010; A
502

-1774/2011; A
502

-913/2011; A
146-

1622/2012 ir kt.), taip pat atsižvelgtina, kad 

nežmoniškomis sąlygomis buvo laikomas apytiksliai 2 metus, vadovaujantis sąžiningumo, 

protingumo principais konstatuoja, kad jo patirtai žalai, kuri kilo dėl netinkamų laikymo sąlygų, 

atlyginti 90000 Lt suma būtų adekvačiausia. 

Atsakovo Lietuvos valstybės atstovo Šiaulių tardymo izoliatoriaus atsiliepime nurodoma, jog 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-241 

(įsigaliojo nuo 2010 m. balandžio 11 d.) buvo pripažinta netekusia galios. Minėtu įsakymu buvo 

patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 76:2010 ..Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai“, kuri nustato tik laisvės atėmimo vietų įrengimo reikalavimus. Lietuvos 

higienos normai HN 76:1999 netekus galios ploto, tenkančio vienam asmeniui, tardymo 

izoliatoriuje norma buvo nustatyta Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. V-124 „Dėl didžiausio tardymo 

izoliatoriuje ir areštinėje leidžiamų laikyti asmenų skaičiaus ir minimalaus ploto, tenkančio vienam 

asmeniui, tardymo izoliatoriaus ir areštinės kameroje nustatymo“ (įsigaliojo nuo 2010 m. gegužės 

14 d.). Įsakymo Nr. V-124 1.3 punktas nustatė, kad iki Laisvės atėmimo vietų modernizavimo 

strategijos įgyvendinimo priemonių 2009-2017 metų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1248, numatytų priemonių įgyvendinimo vienam 

asmeniui tenkantis minimalus plotas tardymo izoliatoriaus ir areštinės kameroje negali būti 

mažesnis kaip 3.6 kv. m. Pažymi, kad teisinis reglamentavimas nenustato tam tikrų baldų ar 

įrenginių užimamo ploto įtakos skaičiuojant kameros plotą, todėl galima preziumuoti, kad 

skaičiuojant vienam asmeniui tenkantį kameros plotą visas kameros plotas dalijamas iš kameroje 

laikomų asmenų skaičiaus. Pažymi, kad Šiaulių tardymo izoliatoriuje kasdieniai vardiniai 

kamerose kalinamų suimtųjų (nuleistųjų) sąrašai nedaromi, todėl pateikti tikslius kamerose 

laikomų kartu su pareiškėju asmenų sąrašus nėra galimybės. Pabrėžtina, kad Europos Žmogaus 

Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) praktikoje nėra konkrečiai nustatyta, koks plotas turėtų būti 

skirtas kalinamajam pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją 

(toliau – Konvencija). Remiantis EŽTT praktika, vien tik mažesnio ploto suteikimas ne visada 

savaime suponuoja išvadą, jog buvo pažeistas Konvencijos 3 straipsnis. Minėtoje V. prieš Lietuvą 

byloje EŽTT, įvertinęs bendrąsias kalinimo pagal įprastinį režimą sąlygas, konstatavo, kad 

santykinai mažą plotą, tekusį vienam asmeniui, kompensavo absoliučiais skaičiais vertinti nemaži 

miegamųjų išmatavimai, kuriuose netrūko nei šviesos, nei oro bei suteikta judėjimo laisvė (LVAT 

2014 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A
x22

-63/2014). Atsakovas pabrėžia, kad 

įstaiga veikia 1911 m. pastatytame pastate, yra nuolat perpildyta. Šiaulių tardymo izoliatoriaus 

administracija dėl objektyvių priežasčių ne visuomet turi galimybę užtikrinti vienam asmeniui 3.6 

kv.m ploto, bet tokia situacija nėra pastovi ir priklauso ne nuo institucijos kompetencijai 

priklausančių veiksmų atlikimo ar neatlikimo. Įstaiga negali daryti įtakos suimtųjų (nuleistųjų) 

skaičiui ir nėra atsakinga už nustatyto kalinamųjų asmenų skaičiaus reikalavimo viršijimą, o jų 

nepriimti neturi teisinio pagrindo. Kai kurios kameros gali būti perpildytos ir vienam asmeniui 

tenkantis gyvenamosios patalpos plotas ne visada siekia teisės aktuose nustatytą ribą. Esant tokiai 

situacijai, tardymo izoliatoriaus administracija stengiasi, kad suimtieji ir nuteistieji, kurių laikymo 

sąlygos ne visiškai atitinka nustatytus reikalavimus, tokiomis sąlygomis būtų laikomi kuo 

trumpesnį laiką, t. y. atsiradus galimybei perkeliami į laisvesnes kameras. Atsakovas atkreipia 

dėmesį į asmenų laikymo kardomojo kalinimo įstaigose specifiką: toje pačioje kameroje laikomų 

asmenų skaičius per tą pačią parą nėra pastovus (dalis kviečiama pas ikiteisminio tyrimo 

pareigūnus, etapuojama į teismus, areštines, pataisos namus ir atitinkamą laiką nebūna kameroje). 

Kaip pažymėjo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. liepos 9 d. sprendime 

administracinėje byloje Nr. A-146-1527/2012, ši aplinkybė (kintantis asmenų skaičius kameroje) 

turi įtakos vienam asmeniui tenkančios ploto normos kameroje kaitai, nes daliai asmenų išvykus 

likusiems kameroje asmenims tenka daugiau kameros bendrojo ploto. Todėl net mažiausio ploto 

kamerose, keičiantis kalinčių asmenų skaičiui per parą, plotas, tenkantis vienam asmeniui, kinta 

nuo mažesnio už nustatytą iki viršijančio normą. Pareiškėjas Šiaulių tardymo izoliatoriuje iš viso 

buvo laikomas 543 dienas. Pasivaikščiojimo laiku (1 val. per dieną), medicininių apžiūrų metu, 

prausimosi pirtyje metu asmenys nebūna gyvenamojoje kameroje. Pareiškėjo pretenzijos atsakovui 



už šį laikotarpį laikytinos nepagrįstomis ir nesuteikiančiomis pagrindo Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus pareigūnų veiksmus pripažinti neteisėtais. Nenustačius dėl šio laikotarpio Šiaulių 

tardymo izoliatoriaus neteisėtų veiksmų (vienos iš viešosios atsakomybės sąlygų), pareiškėjo 

reikalavimas dėl žalos atlyginimo už šį laikotarpį negali būti tenkinamas. Pareiškėjo laikymo 

Šiaulių tardymo izoliatoriuje metu jo laikymo kamerose nebuvo atlikta sąlygų atitikimo higienos 

reikalavimams patikrinimų. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-176 patvirtintų Tardymo izoliatorių įrengimo ir 

eksploatavimo taisyklių 13 punkte nustatyta, kad gyvenimo ir buities sąlygos kamerose turi atitikti 

Lietuvos Respublikos higienos normas. Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių 2 

punktas nustato: taisyklės taikomos naujai statomiems, rekonstruojamiems ar kapitaliai 

remontuojamiems tardymo izoliatoriams. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 

m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-241 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 76:2010 „Laisvės 

atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 2 punktas įtvirtina analogiško pobūdžio 

nuostatą: veikiančioms laisvės atėmimo vietoms taikomi tik tie šios higienos normos reikalavimai, 

kurie nesusiję su pastato ar patalpų rekonstrukcijos darbais. Šiaulių tardymo izoliatorius pastatytas 

ir įrengtas iki Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

direktoriaus įsakymo „Dėl tardymo izoliatorių įrenginio ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ ir 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos higienos normos HN 

76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ 

įsigaliojimo, todėl nagrinėjamu atveju, analizuojant pareiškėjo laikymo įstaigoje sąlygas, 

taikytinos tik tos taisyklių nuostatos ir tie higienos normos reikalavimai, kurie nesusiję su pastato 

ar patalpų rekonstrukcijos darbais. Pagal higienos normos 24 punktą, gyvenamosios patalpos turi 

būti vėdinamos per langus, išskyrus patalpas, kuriose veikia mechaninė patalpų vėdinimo ar 

kondicionavimo sistema. Šiaulių tardymo izoliatoriaus kamerose langai vėdinimui pritaikyti, 

kameros yra vėdinamos natūraliu būdu per langus ir tai atitinka Lietuvos higienos normos HN 

76:2010 reikalavimus. Mikroklimato parametrai kamerose priklauso nuo kamerų įrengimo, jose 

esančių asmenų skaičiaus ir kitų aplinkybių (tokių, kaip lauko temperatūra, asmenų judėjimas į 

kamerą ir iš jos ir kt.). Kadangi Šiaulių tardymo izoliatoriuje dėl pastato statuso negali būti 

atliekami rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto darbai, higienos normos HN 76:2010 

reikalavimai, susiję su šiais darbais, nelaikytini ir įstaiga negali būti pripažįstama atsakinga dėl 

nustatomų šių reikalavimų pažeidimų. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, atsakovas pabrėžia, jog 

negalima konstatuoti įstaigos neteisėto veikimo, kiek tai susiję supareiškėjo argumentais dėl 

nepakankamo dienos šviesos patekimo į kamerą, šalčio ar drėgmės, nes šie įrengimo reikalavimai 

susiję su pastato ar patalpų rekonstrukcijos darbais. Šiaulių tardymo izoliatoriaus kamerose langai 

yra skaidraus stiklo, kameros yra vėdinamos natūraliu būdu per langus ir tai atitinka Lietuvos 

higienos normos HN 76:2010 reikalavimus. Atsakovas pažymi, kad Šiaulių tardymo izoliatoriaus 

pastatas įtrauktas į LR nekilnojamųjų vertybių sąrašą, todėl kai kurių nuolat nustatomų trūkumų 

pašalinti neįmanoma (t.y. neįmanoma padidinti natūralios apšvietos gyvenamosiose kamerose, 

kadangi nėra galimybės padidinti langų angas, nėra galimybės įrengti papildomą ventiliacijos 

sistemą ir padidinti oro judėjimo greitį bei sumažinti santykinę drėgmę, sureguliuoti oro 

temperatūrą). Apgyvendinti asmenys, kurie reguliariai vėdina, prižiūri ir tvarko savo kameras, 

neturi problemų dėl atsirandančio pelėsio ar drėgmės gyvenamosiose kamerose. Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus režiminio korpuso gyvenamosios kameros įrengtos vadovaujantis Lietuvos higienos 

normos HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ ir 

Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių, patvirtintų Kalėjimų departamento prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2009 m. liepos 10 d. įsakymu „Dėl 

Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ Nr. V-176, reikalavimais. 

Gyvenamosiose kamerose yra: pritvirtintos prie grindų metalinės lovos (vienam asmeniui 1 

vienetas), spintelės (vienam asmeniui 1 vienetas), stalas (1 vienetas patalpai); taburetė (vienam 

asmeniui 1 vienetas) arba 2 vienetai stalo ilgio suoliukų patalpai, tačiau kadangi įstaigoje 

gyvenamosios kameros yra siauros, o stalas montuojamas tarp lovų esančioje tuščioje erdvėje, dėl 

vietos stokos kai kuriose kamerose suoliukų ir/ar taburečių gali būti mažiau: maisto produktų 

spintelė arba lentyna (1 vienetas patalpai), sieninė viršutinių drabužių pakaba (1 vienetas patalpai), 

šiukšlių dėžė (1 vienetas patalpai), sanitarinis mazgas (klozetas arba unitazas, praustuvė, 1 

komplektas patalpai); veidrodis, tualeto reikmenų spintelė sanitariniame mazge (1 vienetas 



patalpai). Visose Šiaulių tardymo izoliatoriaus kamerose yra įrengtas veikiantis sanitarinis mazgas. 

Tualetas nuo likusio kameros ploto yra atskirtas sienele, kuri yra ne žemesnė kaip 1,5 m aukščio. 

Toks sanitarinio mazgo įrengimas atitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus. Visuomenės 

sveikatos centras ne vieną kartą pasisakė, kad apšvietimo užtikrinimas yra susijęs su pastato 

rekonstrukcijos darbais, todėl šis reikalavimas Šiaulių tardymo izoliatoriui nėra taikomas. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos higienos normos HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: 

bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nuostatomis (56-60 punktais), gyvenamosios patalpos turi 

būti kiekvieną dieną valomos drėgnuoju būdu, ant sienų ir lubų neturi būti pelėsių. Lietuvos 

Respublikos higienos normos HN 76:2010 58 punktas reglamentuoja, kad laisvės atėmimo vietose 

laikomi asmenys privalo nuolat rūpintis švaros bei tvarkos palaikymu gyvenamosiose patalpose. 

Teisės aktuose imperatyviai nustatyta pareiga patiems kamerose esantiems asmenims rūpintis 

švara ir tvarka patalpoje. Kamerų būklė priklauso pirmiausia nuo pačių jose laikomų asmenų 

elgesio: nesuinteresuoti palaikyti švarą ir tvarką ar tausoti įstaigos patalpas asmenys niokoja 

įstaigos turtą, blogina patalpų būklę. Taip pat teisės aktuose numatyta, kad kameroje turi būti 

valymo inventoriaus komplektas (šepetys grindims, šluostė, šiukšliųsemtuvėlis ir kibiras). Dėl 

nepakankamo biudžeto finansavimo Šiaulių tardymo izoliatorius neturi galimybės visas 

gyvenamąsias kameras aprūpinti valymo inventoriumi, tačiau, esant poreikiui ir suimtiesiems 

(nuteistiesiems) paprašius, į kiekvieną kamerą išduodamas valymo inventoriaus komplektas, 

pasinaudojus juo, jis grąžinamas atsakingiems pareigūnams. Atsakovas negali būti atsakingas už 

tai, jog įstaigoje kalinami asmenys nevykdo ar netinkamai vykdo jiems nustatytas pareigas, 

susijusias su švaros ir tvarkos palaikymo sąlygomis kamerose. Atsakovas niekaip neišskyrė 

pareiškėjo iš kitų įstaigoje laikomų asmenų ir jam tyčia nesudarė blogesnių laikymo sąlygų ir 

netaikė kokių nors įstatymo nenumatytų apribojimų. Ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį būtina 

atlikti gyvenamųjų patalpų pagrindinį valymą (sienų, lubų, grindų, langų, palangių, įrenginių, 

baldų ir kt.). Esant reikalui laisvės atėmimo vietų administracija privalo organizuoti profilaktinį 

aplinkos kenksmingumo pašalinimą (dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją). Patalpų deratizacija 

įstaigoje vykdoma esant poreikiui. Informuoja, kad patalpų (režiminio korpuso patalpų, 

gyvenamųjų patalpų, drausmės izoliatorių, paskirstymo kamerų, priėmimo paskirstymo skyriaus) 

priežiūra (valymas, dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija) Šiaulių tardymo izoliatoriuje vykdoma 

vadovaujantis tuo metu galiojusiais teisės aktais ir jų nustatytais reikalavimais bei medicinos 

normomis. Pareiškėjo teiginys dėl antisanitarinių kalinimo sąlygų yra labai abstraktus ir 

nepakankamai detalizuotas. Kartu atkreiptinas dėmesys, kad byloje nėra jokių duomenų, jog 

pareiškėjas kalinimo metu kokiu nors būdu skundėsi Šiaulių TI administracijai ar kitoms 

kompetentingoms institucijoms dėl kameros perpildymo ir nepatogumų, susijusių su šiuo faktu, ar 

kitų jo laikymo sąlygų. Pareiškėjo pretenzijos atsakovui už šį laikotarpį laikytinos nepagrįstomis ir 

nesuteikiančiomis pagrindo Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmus pripažinti 

neteisėtais. Nenustačius dėl šio laikotarpio Šiaulių tardymo izoliatoriaus neteisėtų veiksmų (vienos 

iš viešosios atsakomybės sąlygų), pareiškėjo reikalavimas dėl žalos atlyginimo už šį laikotarpį 

negali būti tenkinamas. Atvykstantiems ir išvykstantiems suimtiesiems ir nuteistiesiems visa 

asmens krata įstaigoje pareiškėjo buvimo Šiaulių tardymo izoliatoriuje laikotarpiu buvo atliekama 

administracinės teritorijos pastato rūsyje esančioje apžiūros ir daiktų patikrinimo patalpoje. 

Suimtojo arba nuteistojo krata – tai jo drabužių, avalynės, turimų su savimi daiktų bei kūno 

apieškojimas siekiant surasti daiktus, kuriuos jam turėti draudžiama, kuri skirstoma į visą 

(išrengiant) ir dalinę (neišrengiant) (Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos 

direktoriaus 2005 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 4/07-130 patvirtintos Laisvės atėmimo vietų 

apsaugos ir priežiūros instrukcijos 143 p.–144 p.). Pagal Instrukcijos 145 punktą, suimtiesiems ir 

nuteistiesiems visa krata privalomai atliekama atvykus į laisvės atėmimo vielą, taip pat išvykstant 

iš jos. Laisvės atėmimo vietų įrengimo ir priežiūros sveikatos saugos reikalavimus nustato 

Lietuvos Respublikos higienos norma HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 

30 d. įsakymu Nr. V-241. Apžiūros ir daiktų patikrinimo patalpoje 2013-02-07 buvo atliktas 

Šiaulių visuomenės sveikatos centro patikrinimas, kurio išvados išdėstytos 2013-02-08 patikrinimo 

akte Nr. LP-6. Iš patikrinimo akto matyti, kad ankstyvą žiemos rytą oro temperatūra tebuvo kiek 

mažesnė, nei nustatyta Higienos normoje, o bylos medžiaga (Šiaulių tardymo izoliatoriaus Įskaitos 

skyriaus 2015-02-12 pažyma Nr. 69/06-988 „Dėl A. S. laikymo Šiaulių tardymo izoliatoriuje“) 



rodo, kad temperatūros duomenų užfiksavimo dieną pareiškėjas tikrintoje patalpoje apskritai 

nebuvo. Be to, mikroklimato parametrams yra būdingas momentiškumas, todėl konkrečių rodiklių 

nustatymas patikrinimo metu nesudaro prielaidų teigti, jog tokie patys rodikliai patalpoje vyrauja 

nuolat. Atsakovas taip pat pažymi, kad administracinio pastato patalpos vėdinamos natūraliu būdu 

per langus bei duris, todėl išmatuota oro temperatūra neparodo tikslios jutiminės temperatūros 

patalpoje. 18-22°C temperatūra laikoma optimalia protiniam darbui, todėl 2,4 °C žemesnė 

temperatūra operatyviai vykdomos visos asmens kratos metu (išsirengęs iki apatinių rūbų asmuo 

būna 1-2 minutes, t.y., kol nusirengia, rūbai patikrinami rentgeno aparatu ir asmuo apsirengia) 

neturėtų būti pripažįstama galinčia sukelti neigiamus išgyvenimus. Patikrinimo akto turinys taip 

pat paneigia pareiškėjo dėstomas aplinkybes, esą sąlygos apžiūros ir daiktų patikrinimo patalpoje 

antisanitarinės. Pareiškėjo teiginiai dėl šalčio, purvo yra abstraktūs, netikslūs ir nepagrįsti 

objektyviais įrodymais, dėstomi remiantis subjektyviais pojūčiais, todėl jų teisingumo nėra 

galimybės įvertinti. Dėl šių priežasčių byloje negalima nustatyti neteisėtų atsakovo veiksmų ar 

neveikimo. Tabako kontrolės įstatymo 3 straipsnis nustato, kad vienas iš valstybės tabako 

kontrolės politikos principų yra ginti žmogaus teises į aplinką be tabako dūmų, o 1 straipsnio 1 

dalies 3 punktas numato, kad Lietuvos Respublikoje rūkyti (vartoti tabako gaminius) draudžiama 

bendrose gyvenamosiose, kitose bendro naudojimo patalpose, kuriose nerūkantieji gali būti 

priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru. Sveikatos apsaugos ministro 2010-03-30 įsakymu 

Nr. V-241 patvirtintos higienos normos Nr. HN76-2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai“ 6 punkte nustatyta, kad laisvės atėmimo vietose laikomiems 

asmenims turi būti sudaroma saugi sveikatai gyvenamoji aplinka. Laisvės atėmimo vietose 

laikomiems asmenims draudžiama rūkyti laisvės atėmimo vietų gyvenamosiose, kitose bendro 

naudojimo patalpose, jeigu nerūkantieji būtų priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru (14 p.). 

Iki šios higienos normos įsigaliojimo draudimai, susiję su rūkymu laisvės atėmimo vietose, teisės 

aktuose, reglamentuojančiuose sveikatos saugos reikalavimus, laisvės atėmimo vietose įtvirtinti 

nebuvo. Nei Bausmių vykdymo kodekso, nei Suėmimo vykdymo įstatymo nuostatos, 

reglamentuojančios suimtųjų ir nuteistųjų izoliavimą, nereglamentuoja, kad nerūkantys asmenys 

turi būti izoliuotai laikomi nuo rūkančių asmenų. Įstaigoje nėra priimta teisės aktų, susijusių su 

Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 3 punkto įgyvendinimu. 

Nuo 2010 metų Šiaulių tardymo izoliatoriuje, įgyvendinant Tabako kontrolės įstatymo ir higienos 

normos HN 76:2010 nuostatas, taikoma praktika, kuomet į įstaigą atvykę asmenys jų pageidavimu 

yra paskiriami į dviejų tipų kameras – rūkančiųjų ir nerūkančiųjų. Šiaulių tardymo izoliatoriaus 

atsakingi pareigūnai išsiaiškina naujai į tardymo izoliatorių atvykusio asmens žalingus įpročius ir 

vadovaudamiesi gauta informacija sprendžia suimtojo (nuteistojo) paskyrimo į gyvenamąją vietą 

klausimą. Jokių nusiskundimų dėl laikymo su rūkančiais asmenimis pareiškėjas įstaigai nėra 

pateikęs. Be to, pats nenurodo galimai esąs nerūkantis ir šios aplinkybės niekaip nepagrindžia, o 

skundžiasi abstrakčiai – dėl tariamo rūkančiųjų ir nerūkančiųjų asmenų laikymo toje pačioje 

kameroje fakto. Atsakovas pažymi, kad pareiškėjas nenurodo, jog būtų buvusios pažeistos jo teisės 

nebūti verčiamam kvėpuoti tabako dūmais. 2013-04-05 pareiškėjas pateikė prašymą, kad 

pageidauja būti laikomas su rūkančiais asmenimis. 2013-10-30 pateikė prašymą būti laikomas su 

nerūkančiais asmenimis, todėl 2013-10-31 buvo perkeltas į 7 kamerą, kurioje pagal Suimtųjų ir 

nuteistųjų atskiro laikymo kamerose planą 7 kameroje buvo laikomi nerūkantys asmenys. Įstaiga 

teisės aktų reikalavimų ir pareiškėjo teisių nepažeidė, nes pareiškėjas buvo laikomas įstaigoje 

nesant jokių pareiškėjo pretenzijų dėl galiojančių Tabako kontrolės įstatymo nuostatų 

įgyvendinimo. Įstaiga negali būti laikoma atsakinga, jei laikomi asmenys sąmoningai nuslepia, 

manipuliuoja ar teikia melagingą informaciją apie savo žalingus įpročius ir dėl to yra laikomi 

rūkančiųjų/nerūkančiųjų gyvenamosiose patalpose. Be to, atsakovas atkreipia dėmesį į teismų 

praktiką, anot kurios, tuo atveju, kai pareiškėjas į administraciją su prašymu ar skundu dėl to, kad 

kameroje rūkoma, raštu nesikreipė, nėra jokio pagrindo spręsti, jog laisvės atėmimo vietos 

administracija nesiėmė reikiamų veiksmų, kad būtų užtikrintas draudimas rūkyti gyvenamosiose ar 

kitose bendro naudojimo patalpose, dėl ko, laikydama pareiškėją kariu su šiose patalpose 

rūkančiais nuteistaisiais, būtų pažeidusi teisės aktų reikalavimus (Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-442-

1251/2013). Tokia teismų pozicija minėto teisinio reglamentavimo atžvilgiu taip pat rodo. jog 

gintinos galimai pažeistos nerūkančiųjų teisės, o ne rūkančiųjų pretenzijos. Atsižvelgiant į tai, kad 



teisės aktuose įtvirtintas nerūkančiųjų teisių į sveiką aplinką užtikrinimas, o ne rūkančiųjų 

interesai, pareiškėjo abstraktūs ir neįrodyti argumentai dėl rūkančiųjų laikymo su nerūkančiaisiais 

nelaikytini neturtinę žalą galėjusiomis sukelti aplinkybėmis. Pareiškėjo saugomos įstatymų teisės ir 

teisėti lūkesčiai, susiję su rūkymu, nebuvo pažeisti, todėl atsakovo veikimas nelaikytinas turinčiu 

neteisėtumo požymių. Europos Žmogaus Teisių Teismas pasisakė, kad tam tikra kančia ar 

pažeminimas – tai dažnai būdingi ar neišvengiami bausmės formos ar laisvės atėmimo priemonių 

elementai. Valstybė privalo užtikrinti, kad asmens įkalinimo sąlygos nepažeistų jo žmogiškojo 

orumo, kad priemonės vykdymo būdas ir metodas nesukeltų jam tokių kančių ir sunkumų, kurių 

intensyvumas viršytų neišvengiamai įkalinimui būdingą kentėjimo laipsnį. Lietuvos vyriausiasis 

administracinis teismas 2007 m. lapkričio 5 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A
17

-1001/2007 

nurodė, kad siekiant neturtinės žalos atlyginimo, būtina nustatyti, jog tas asmuo, kuris kreipėsi 

teisminės gynybos, tikrai patyrė fizinį skausmų, dvasiškai išgyveno, realiai patyrė emocinę 

depresiją, pažeminimai buvo apčiuopiami, reputacijos pablogėjimas juntamas ir ši dvasinė 

skriauda, pasireiškusi vienu arba keletu iš išvardintų elementų, nebuvo vienkartinio pobūdžio ar 

momentinė. Pareiškėjo dėstomos neturtinės žalos atsiradimą sąlygoti galinčios aplinkybės neįrodo 

realaus neturtinės žalos egzistavimo fakto. Deliktinė atsakomybė yra viena iš civilinės 

atsakomybės rūšių, todėl jai atsirasti yra būtina nustatyti bendrosios civilinės atsakomybės sąlygų 

visumą, nurodytą Civiliniame kodekse. Civilinio kodekso 6.271 straipsnyje numatyta viešoji 

atsakomybė atsiranda esant trims sąlygoms: neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir 

priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos. Vadinasi, reikalavimas dėl žalos 

atlyginimo (tiek turtinės. tiek neturtinės) privalo būti tenkinamas tik nustačius visumą viešosios 

atsakomybės sąlygų: pareiškėjo nurodytos valdžios institucijos neteisėtus veiksmus ar neveikimą, 

žalos pareiškėjui padarymo faktą ir priežastinį ryšį tarp valdžios institucijos neteisėtų veiksmų 

(neveikimo) ir atsiradusios žalos. Nenustačius bent vienos iš nurodytų trijų viešosios atsakomybės 

sąlygų, valstybei pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnį nekyla prievolė atlyginti turtinę ar 

neturtinę žalą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis 

administracinėje byloje Nr. A
525

-1355/2010). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 

straipsnio 1 dalis apibrėžia, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, 

nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, 

bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita teismo įvertinta pinigais. Be to, nors pareiškėjas 

tvirtina, kad jis buvo kalinamas antisanitarinėmis sąlygomis, šių teiginių jis niekaip nedetalizavo. 

Pareiškėjas nurodo neteisėtus atsakovo veiksmus, tačiau nenurodo jokių požymių, kuriais jam 

pasireiškė neturtinė žala. Pareiškėjas grindžia savo poziciją tik skunde nurodytomis frazėmis, 

kurios yra šabloninės kaip ir kitų pareiškėjų. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 

praktikoje laikomasi pozicijos, jog pareiškėjas, pateikęs reikalavimą atlyginti neturtinę žalą, kilusią 

dėl netinkamų kalinimo sąlygų, yra saistomas pareigos nurodyti reikšmingas kalinimo sąlygas 

apibūdinančias aplinkybes. Nenustačius bent vienos iš viešosios atsakomybės sąlygų, valstybei 

pagal CK 6.271 str. nekyla prievolė atlyginti neturtinę žalą. Todėl pareiškėjo skundas atmestinas 

kaip nepagrįstas. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006-08-19 nutarime išaiškinta, kad 

materiali (piniginė) kompensacija už moralinę žalą turi būti skiriama vadovaujantis visiško 

(adekvataus) atlyginimo principu, nes jos paskirtis – sudaryti materialias prielaidas iš naujo sukurti 

tai, ko negalima sugrąžinti, kuo teisingiau atlyginti tai, ko asmeniui neretai apskritai jokie pinigai ir 

joks materialus turtas negali atstoti. Atsižvelgiant į teismų praktikoje pabrėžiamus neturtinės žalos 

instituto taikymo aspektus, siekiant nustatyti pareiškėjo reikalavimo atlyginti neturtinę žalą 

pagrįstumą, turi būti atsižvelgiama į konkrečias kalinimo sąlygas, turi būti įvertinti įrodymai, 

pagrindžiantys pareiškėjo patirtą neturtine žalą. o ne prielaidos apie galimą teisių pažeidimą. 

Nustatant atlygintinos neturtinės žalos dydį, turi būti taikomi kriterijai, nurodyti Civilinio kodekso 

6.250 straipsnio 2 dalyje, iš jų ir sąžiningumo, teisingumo bei protingumo principai (Lietuvos 

vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinėse bylose Nr. A
756

-122/2010, A
438

-

121/2009, A
502

-734/2009). Sprendžiant institucijos (jos pareigūnų) veikos neteisėtumo klausimą 

kiekvienu konkrečiu atveju yra būtina nustatyti, kokios institucijos veiklą reglamentuojančios 

teisės normos buvo pažeistos ir kaip šie pažeidimai pasireiškė, t. y. neigiama tokios veikos 

pasekmė savaime negali būti laikoma pakankamu pagrindu konstatuoti šios veikos neteisėtumą 

(2007 m. spalio 23 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje 

Nr. A
11

- 944/2007). Pareiškėjas turi įrodyti žalos faktą ir priežastinį ryšį tarp žalos ir institucijos 



veiksmų. Įstatymas numato, kad valdžios veikimas ar neveikimas turi tiesiogiai daryti įtaką 

asmenų teisėms, laisvėms ar interesams (2009 m. kovo 2 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio 

teismo nutartis administracinėje byloje Nr. A
261

-288/2009). Pareiškėjas neįrodė, kad jam buvo 

padaryta neturtinė žala, nes Šiaulių tardymo izoliatoriaus administracija veikė taip, kaip privalo 

elgtis teisės aktų nustatyta tvarka, nepateikta jokių pagrindžiančių pareigūnų kaltę dokumentų, 

nenustatytas tiesioginis priežastinis ryšys tarp pareigūnų veiksmų ir pareiškėjo nurodomos 

neturtinės žalos. Tai, kad pareiškėjas patyrė stresą ir nepatogumus, kai buvo patalpintas į Šiaulių 

tardymo izoliatoriaus kamerą, yra natūralu, nes kiekvienam sulaikytam asmeniui tai daugiau ar 

mažiau sukelia diskomfortą ar stresą. Tačiau tai nėra pagrindas priteisti neturtinę žalą. Be to, 

pareiškėjas nepateikė objektyvių įrodymų, nedetalizavo aplinkybių, dėl kurių patyrė tariamą 

neturtinę žalą. Skundą grindė abstrakčiais teiginiais, nenurodė, kuo grindžiamas žalos dydis ir kaip 

jis apskaičiuotas. Atsakovo nuomone, pareiškėjas kreipėsi į teismą galimai siekdamas turtinės 

naudos, tačiau neįrodė, kad patyrė skunde nurodytus išgyvenimus, fizinius nepatogumus, 

papildomą diskomfortą bei gyvenimo kokybės pablogėjimą. Pažymėtina, 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 teisinas 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; kt.). Atsakovas taip pat prašo 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 pertraukomis ir tik periodinis, 

neigiamas veikimas buvo mažareikšmis ir nesukėlęs ilgalaikių neigiamų pasekmių. 

Pareiškėjo A. S. skundas tenkintinas iš dalies. 

Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas pareiškė reikalavimą dėl neturtinės žalos priteisimo, kuri, jo 

nuomone, buvo padaryta Lietuvos valstybės, atstovaujamos Šiaulių tardymo izoliatoriaus, 

neteisėtais veiksmais.  

Teismas pažymi, kad valstybės ir savivaldybės pareiga atlyginti žalą (viešoji civilinė atsakomybė), 

pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir LR CK) 6.271 straipsnio nuostatas, kyla 

dėl valstybės ir savivaldybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, nepriklausomai nuo konkretaus 

valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Civilinei atsakomybei 

atsirasti paprastai yra būtinos keturios sąlygos: 1) neteisėti veiksmai (LR CK6.246 straipsnis); 2) 

priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (LR CK6.247 straipsnis); 3) teisės pažeidėjo kaltė 

(LR CK 6. 248 straipsnis); 4) teisės pažeidimu padaryta žala (LR CK6.249 straipsnis), tačiau LR 

CK6.271 straipsnyje numatyta viešoji atsakomybė atsiranda esant trims sąlygoms: neteisėtiems 

veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos. 

Vadinasi, reikalavimas dėl žalos atlyginimo (tiek turtinės, tiek ir neturtinės) gali būti patenkinamas 

nustačius visumą viešosios civilinės atsakomybės sąlygų: pareiškėjo nurodytos valdžios 

institucijos (nagrinėjamu atveju Lietuvos valstybės, atstovaujamos Šiaulių tardymo izoliatoriaus) 

neteisėtus veiksmus, žalos pareiškėjui padarymo faktą ir priežastinį ryšį tarp valdžios institucijos 

neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos. Nenustačius bent vienos iš minimų viešosios civilinės 

atsakomybės sąlygų, valstybei ar savivaldybei, pagal LR CK6.271 straipsnį, nekyla turtinė prievolė 

atlyginti žalą. 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. balandžio 16 d. sprendime administracinėje 

byloje Nr. A
444

-619/2008 nurodė, kad valstybės valdžios institucijų pareigūnų aktais padaryta 



neteisėta veika LR CK 6.271 straipsnio taikymo prasme gali pasireikšti ne tik nacionalinių teisės 

aktų, bet ir tarptautinių teisės aktų nesilaikymu. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 

apsaugos konvencijos pažeidimas taip pat gali būti pagrindas valstybės civilinei atsakomybei 

atsirasti.  

Konvencijos 3 straipsnis nustato, kad niekas negali būti kankinamas, patirti nežmonišką ar 

žeminantį jo orumą elgesį arba būti taip baudžiamas. Šioje teisės normoje yra įtvirtintas 

absoliutaus pobūdžio imperatyvas, kuris draudžia kankinti žmogų, nežmoniškai su juo elgtis ar 

žeminti jo orumą, nepriklausomai nuo aplinkybių ar nukentėjusiojo asmens elgesio (Europos 

Žmogaus Teisių Teismo 2000 m. balandžio 6 d. sprendimas byloje Labita prieš Italiją, pareiškimo 

Nr. 26722/95).  

Europos Žmogaus Teisių Teismas savo praktikoje paprastai atsižvelgia į kalinimo trukmę, kalinčio 

asmens emocinę ir fizinę būseną, kalinčio asmens amžių, lytį ir sveikatą, kalinio galimybę laisvai 

judėti įkalinimo įstaigos teritorijoje, kalinčio asmens galimybę mankštintis, pasivaikščioti lauke, 

kameros apšvietimą ir ventiliaciją, ar kameroje yra tualetas, ar jis atskirtas pertvara ir kt. Europos 

Žmogaus Teisių Teismas taip pat yra išaiškinęs, kad tik pasiekęs minimalų žiaurumo laipsnį 

netinkamas elgesys patenka į Konvencijos 3 straipsnio veikimo sferą. Šio minimalaus žiaurumo 

laipsnio vertinimas yra reliatyvus; jis priklauso nuo visų bylos aplinkybių, pvz., elgesio trukmės, jo 

pasekmių fizinei bei dvasinei būklei ir – tam tikrais atvejais – nuo nukentėjusiojo lyties, amžiaus 

bei sveikatos būklės. Be to, vertindamas, ar elgesys yra „žeminantis orumą” 3 straipsnio prasme, 

Europos Žmogaus Teisių Teismas atsižvelgia į tai, ar juo siekiama pažeminti ir sumenkinti tam 

tikrą asmenį ir ar pasekmių prasme jis nepalankiai paveikė jo ar jos asmenybę su 3 straipsniu 

nesuderinamu būdu. Tačiau netgi tokio tikslo nebuvimas nepadaro neįmanoma, kad bus pripažintas 

3 straipsnio pažeidimas. Konvencijos 3 straipsnio nuostata įpareigoja valstybę užtikrinti, kad 

asmens kalinimo sąlygos nepažeistų jo žmogiškojo orumo, kad šios priemonės vykdymo būdas ir 

metodas nesukeltų jam tokių kančių ir sunkumų, kurių intensyvumas viršytų neišvengiamai 

kalinimui būdingą kentėjimo laipsnį, ir kad, atsižvelgiant į praktinius su įkalinimu susijusius 

poreikius, būtų adekvačiai užtikrinama jo sveikata ir gerovė (Europos Žmogaus Teisių Teismo 

sprendimas byloje V. prieš Lietuvą).  

Šiaulių tardymo izoliatoriaus nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 

m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 168, 2 punkte nustatyta, kad Šiaulių tardymo izoliatorius savo 

veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos 

Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos 

Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisingumo ministro, 

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais. Šių nuostatų 

12.3 punkte nurodyta, kad viena iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus administracijos funkcijų yra 

užtikrinti suimtųjų ir nuteistųjų komunalines ir buitines sąlygas, nežeminančias žmogaus orumo ir 

atitinkančias Lietuvos higienos normas. 

Dėl kamerų, kuriose buvo laikomas pareiškėjas, plotų 

Pareiškėjo skunde nurodoma, kad buvo laikomas kamerose, kuriose buvo laikoma nuo 2 iki 10 

žmonių. 

Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakymo 

Nr. V-124 „Dėl didžiausio tardymo izoliatoriuje ir areštinėje leidžiamų laikyti asmenų skaičiaus ir 

minimalaus ploto, tenkančio vienam asmeniui, tardymo izoliatoriaus ir areštinės kameroje 

nustatymo“, galiojančio nuo 2010-05-14, 1.3.1 punkte nustatyta, jog vienam asmeniui tenkantis 

minimalus plotas tardymo izoliatoriaus kameroje negali būti mažesnis kaip 3,6 kv. m. 

Iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus 2015 m. vasario 12 d. pažymos Nr.69/06-988 (46 b.l.) matyti, kad 

pareiškėjui (vienam asmeniui) laikotarpiu nuo 2013 m. balandžio 12 d. iki 2013 m. balandžio 22 d. 

kameroje Nr. 6 teko nuo 2,81 m
2 

iki 7,51 m
2 

ploto, nuo 2013 m. balandžio 29 d. iki 2013 m. 



birželio 10 d. kameroje Nr.50 teko nuo 2,07 m
2 

iki 6,22 m
2 

ploto, nuo 2013 m. birželio 14 d. iki 

2013 m. birželio 21 d. kameroje Nr.52 teko nuo 2,31 m
2 

iki 3,7 m
2 

ploto, nuo 2013 m. birželio 28 

d. iki 2013 m. liepos 4 d. kameroje Nr.52 teko nuo 2,31 m
2 

iki 3,7 m
2 

ploto, nuo 2013 m. liepos 4 

d. iki 2013 m. liepos 8 d. kameroje Nr. 104 teko nuo 3,14 m
2 

iki 4,72 m
2 

ploto, nuo 2012 m. liepos 

3 d. iki 2012 m. liepos 17 d. kameroje Nr. 28 teko nuo 1,95 m
2 

iki 5,87 m
2 

ploto, nuo 2013 m. 

liepos 10 d. iki 2013 m. liepos 12 d. kameroje Nr. 28 teko nuo 2,93 m
2 

iki 3,52 m
2 

ploto, nuo 2013 

m. liepos 12 d. iki 2013 m. liepos 15 d. kameroje Nr. 54 teko 2,56 m
2 

iki 3,59 m
2
ploto, nuo 2013 

m. liepos 19 d. iki 2013 m. rugpjūčio 21 d. kameroje Nr.54 teko nuo 2,24 m
2 

iki 5,99 m
2 

ploto, nuo 

2013 m. rugpjūčio 21 d. iki 2013 m. rugsėjo 11 d. kameroje Nr.82 teko nuo 3,26 m
2 

iki 5,72 m
2 

ploto, nuo 2013 m. rugsėjo 18 d. iki 2013 m. rugsėjo 25 d. kameroje Nr. 98 teko nuo 2,83 m
2 

iki 

6,62 m
2 

ploto, nuo 2013 m. rugsėjo 30 d. iki 2013 m. spalio 25 d. kameroje Nr.98 teko nuo 2,48 m
2 

iki 4,37 m
2 

ploto, nuo 2013 m. spalio 31 d. iki 2013 m. lapkričio 22 d. kameroje Nr.7 teko nuo 2,74 

m
2 

iki 10,99 m
2 

ploto, nuo 2013 m. gruodžio 2 d. iki 2013 m. gruodžio 13 d. kameroje Nr.7 teko 

nuo 3,14 m
2 

iki 4,39 m
2 

ploto, nuo 2013 m. gruodžio 18 d. iki 2014 m. sausio 10 d. kameroje Nr.7 

teko nuo 3,14 m
2 

iki 21,98 m
2 

ploto, nuo 2014 m. sausio 15 d. iki 2014 m. kovo 7 d. kameroje Nr.7 

teko nuo 2,74 m
2 

iki 7,36 m
2 

ploto, nuo 2014 m. kovo 13 d. iki 2014 m. kovo 14 d. kameroje Nr.63 

teko nuo 3,63 m
2 

iki 4,54 m
2 

ploto, nuo 2014 m. kovo 14 d. iki 2014 m. kovo 17 d. kameroje Nr.98 

teko nuo 3,97 m
2 

iki 4,96 m
2 

ploto, nuo 2014 m. kovo 17 d. iki 2014 m. balandžio 2 d. kameroje 

Nr.7 teko nuo 3,66 m
2 

iki 10,99 m
2 

ploto, nuo 2014 m. balandžio 2 d. iki 2014 m. balandžio 18 d. 

kameroje Nr.55 teko nuo 2,68 m
2 

iki 6,25 m
2 

ploto, nuo 2014 m. balandžio 18 d. iki 2014 m. 

balandžio 22 d. kameroje Nr.95 teko nuo 2,92 m
2 

iki 17,52 m
2 

ploto, nuo 2014 m. balandžio 22 d. 

iki 2014 m. gegužės 20 d. kameroje Nr.65 teko nuo 2,82 m
2 

iki 4,52 m
2 

ploto, 2014 m. gegužės 20 

d. kameroje Nr. 63 teko 6,05 m
2 

ploto, nuo 2014 m. gegužės 20 d. iki 2014 m. birželio 10 d. 

kameroje Nr.65 teko nuo 3,76 m
2 

iki 7,53 m
2 

ploto, nuo 2014 m. birželio 16 d. iki 2014 m. birželio 

23 d. kameroje Nr.47 teko nuo 3,12 m
2 

iki 6,13 m
2 

ploto, nuo 2014 m. birželio 23 d. iki 2013 m. 

rugsėjo 9 d. kameroje Nr.39 teko nuo 3,82 m
2 

iki 22,93 m
2 

ploto, nuo 2014 m. rugsėjo 9 d. iki 2014 

m. rugsėjo 10 d. kameroje Nr.10 teko nuo 4,06 m
2 

iki 5,42 m
2 

ploto, nuo 2014 m. rugsėjo 10 d. iki 

2014 m. rugsėjo 23 d. kameroje Nr.61 teko nuo 2,91 m
2 

iki 17,48 m
2 

ploto, nuo 2014 m. rugsėjo 23 

d. iki 2014 m. rugsėjo 26 d. kameroje Nr.42 teko nuo 4,57 m
2 

iki 7,61 m
2 

ploto, nuo 2014 m. 

rugsėjo 26 d. iki 2014 m. spalio 7 d. kameroje Nr.57 teko nuo 4,99 m
2 

iki 6,63 m
2 

ploto, nuo 2014 

m. spalio 14 d. iki 2014 m. lapkričio 25 d. kameroje Nr.57 teko nuo 2,85 m
2 

iki 6,63 m
2 

ploto, nuo 

2014 m. lapkričio 25 d. iki 2014 m. gruodžio 4 d. kameroje Nr.30 teko nuo 3,89 m
2 

iki 5,84 m
2 

ploto. 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog nagrinėjant tokio 

pobūdžio bylas būtina atsižvelgti į asmenims kylančius objektyvius sunkumus renkant įrodymus 

apie jų kalinimo sąlygas, todėl griežtai negalima laikytis principo, kad įrodyti tam tikros 

aplinkybės buvimą turi asmuo, kuris ja remiasi. Iš esmės tai reiškia, kad pareiga pateikti reikiamus 

dokumentus ir kitus įrodymus apie kamerose asmenims tenkantį plotą tenka atsakovui (2012 m. 

sausio 10 d. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas Ananyev ir kiti prieš Rusiją; 2014 m. 

balandžio 10 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. 

A
858

-114/2014). Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 

nuostatas, 2015 m. vasario 12 d. atsakovo atstovo Šiaulių tardymo izoliatoriaus Įskaitos skyriaus 

pažyma Nr.69/06-988, kurioje nėra nurodytas konkretus sulaikytų asmenų skaičius konkrečią 

dieną, vertintina kritiškai, o jos turinys vertintinas pareiškėjo, teigiančio, kad jam nebuvo 

užtikrinamas 3,6 kv.m plotas, naudai. Teismas konstatuoja, kad pareiškėjui Šiaulių tardymo 

izoliatoriuje nebuvo užtikrinamas 3,6 kv.m plotas 397 dienas. 

Dėl higienos sąlygų kamerose 

Pareiškėjo skunde nurodoma, kad kamerosebuvo šalta, drėgna, tamsu, trūko oro. 

Šiaulių tardymo izoliatoriaus Ūkio skyriaus 2015 m. vasario 13 d. pažymoje Nr.62/08-169 (47 b.l.) 

nurodoma, kad Šiaulių tardymo izoliatoriaus pastatų kompleksas yra įtrauktas į Lietuvos 

Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašą, todėl kai kurių nuolat nustatomų trūkumų 



pašalinti neįmanoma, t.y. neįmanoma padidinti natūralios apšvietos, įrengti papildomą ventiliacijos 

sistemą ir padidinti oro judėjimo greitį bei sumažinti santykinę drėgmę, efektyviai sureguliuoti oro 

temperatūra gyvenamosiose kamerose, kadangi nėra galimybės padidinti langų angas.  

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas dėl bausmių vykdymo ir 

kardomojo suėmimo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų viešojo administravimo 

srityje, apibendrinimo 39 punkte nustatyta, kad tinkamas laisvės atėmimo vietų apšvietimas, 

galimybė gauti natūralios šviesos ir oro – svarbūs teisės į sveiką ir saugią gyvenamąją aplinką 

įgyvendinimo aspektai. Higienos normos HN 76:2010 24 punkte įtvirtinta, kad laisvės atėmimo 

įstaigų gyvenamosios patalpos turi būti vėdinamos per langus, išskyrus patalpas, kuriose veikia 

mechaninė patalpų vėdinimo ar kondicionavimo sistema. Tuo metu gyvenamosios kalinimo 

patalpos apšvietimo reikalavimus nustato higienos normos HN 76:2010 22 ir 23 punktas. Pagal 

šiuose punktuose įtvirtintas nuostatas, gyvenamosiose patalpose turi būti skaidraus stiklo langai. 

Natūralaus apšvietimo koeficientas turi būti 0,5 %. Mažiausia gyvenamųjų patalpų dirbtinė 

apšvieta turi būti 200 lx. Tuo metu gyvenamosiose patalpose įrengta dirbtinė naktinė apšvieta turi 

būti ne mažesnė kaip 10 lx ir ne didesnė kaip 20 lx. 40 punkte numatyta, kad administracinių 

teismų praktikoje ne kartą konstatuota, kad higienos normų, susijusių su tinkamu kalinimo 

patalpos vėdinimu ir apšvietimu, pažeidimai gali būti veiksniai, prisidedantys prie kalinimo sąlygų 

bloginimo. Paprastai šis aspektas vertinamas kitų kalinimo sąlygų kontekste. Pavyzdžiui, 

administracinėje byloje Nr. A
442

-1840/2013 konstatuota, kad nors pareiškėjas policijos komisariato 

areštinėje buvo laikomas sąlyginai trumpai – nuo 2008 m. spalio 30 d. iki 2008 m. lapkričio 12 d. 

(13 dienų), tame tarpe nuo 2008 m. spalio 30 d. iki 2008 m. lapkričio 5 d. neužtikrinant minimalios 

ploto normos, turinčios tekti vienam asmeniui, tačiau visą šį laiką pareiškėjui nebuvo suteikta teisė 

pasivaikščioti, dėl ko pareiškėjas iš esmės visas 24 val. per parą praleido kamerose, kuriose nebuvo 

sanitarinių mazgų, taip pat nebuvo natūralaus apšvietimo ir ventiliacijos, be to, pareiškėjui teko 

miegoti ant gulto. Įvertinusi pareiškėjo patirtus nepatogumus, teisėjų kolegija darė išvadą, kad 

nustatytų pažeidimų intensyvumas neabejotinai viršijo neišvengiamai kalinimui būdingus 

nepatogumus. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija sprendė, jog nustatytos aplinkybės sudaro 

pagrindą nagrinėjamoje byloje konstatuoti Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnio 

pažeidimą (2013 m. lapkričio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A
442

-1840/2013; taip pat 

žr. 2011 m. balandžio 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A
756

-1012/2011). 

Rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad Šiaulių tardymo izoliatoriaus kamerose, kuriose buvo 

laikomas pareiškėjas, būtų buvę nustatyti HN 76:2010 pažeidimai dėl kamerose buvusios 

temperatūros, santykinės drėgmės lygio, dieninės ir naktinės apšvietos Šiaulių visuomenės 

sveikatos centro patikrinimų metu, neturima. 

Dėl sanitarinio mazgo 

Pareiškėjo skunde nurodoma, kad kamerose sanitarinis mazgas buvo be pertvarų. 

Lietuvos higienos normos HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ 21 punkte numatyta, kad pataisos namų kamerų tipo, karantino (izoliavimo) patalpų, 

baudos ir drausmės izoliatorių, kalėjimo, tardymo izoliatoriaus, areštinių kamerų, ilgalaikių ir 

trumpalaikių pasimatymų kambarių atskirose patalpose turi būti įrengtas sanitarinis mazgas. 

Sanitariniame mazge turi būti įrengta šalto vandens tiekimo sistema. Sanitariniame mazge turi būti 

unitazas, praustuvė, veidrodis, tualeto reikmenų spintelė (lentynėlė). Sanitarinis mazgas turi turėti 

atskirą nuo gyvenamųjų patalpų oro šalinimo sistemą. 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. lapkričio 18 d. sprendime administracinėje 

byloje Nr. A
261

-1802/2013 nurodoma, kad Lietuvos higienos norma HN 76:2010 „Laisvės 

atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, nustatanti laisvės atėmimo vietų 

įrengimo ir priežiūros sveikatos saugos reikalavimus ir sveikatos priežiūros organizavimą (1 p.), 

nors ir taikoma projektuojamiems, naujai statomiems, rekonstruojamiems ar kapitaliai 

remontuojamiems laisvės atėmimo vietų pastatams ir teritorijoms, tačiau veikiančioms laisvės 



atėmimo vietoms visgi yra taikomi tie šios higienos normos reikalavimai, kurie nesusiję su pastato 

ar patalpų rekonstrukcijos darbais (2 p.).  

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje šio pobūdžio bylose (vertinant pareiškėjų 

statusą), nurodoma, kad atsakovui tenka pareiga paneigti pareiškėjo skundo teiginius dėl higienos 

normos reikalavimų pažeidimų, t. y. įrodyti, kad kameroje, kurioje kalinamas pareiškėjas, buvo 

laikomasi higienos normos 21 punkte nustatytų reikalavimų (Lietuvos vyriausiojo administracinio 

teismo 2013 m. vasario 7 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A492-176/2013; 2013 m. kovo 

14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-496/2013). 

Šiuo atveju atsakovas įrodymais nepaneigė pareiškėjo skundo argumento, kad jis kameroje buvo 

laikomas pažeidžiant higienos normos 21 punktą. Atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo praktiką, konstatuotina, kad dabartinė Šiaulių tardymo izoliatoriaus patalpų 

būklė turi atitikti HN 76:2010 reikalavimus, kurie privalomi ir šiuo metu veikiančioms laisvės 

atėmimo vietoms, kadangi šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas privalomas visiems 

teisiniams santykiams, atsirandantiems, besitęsiantiems ir pasibaigiantiems esamuoju laiku. 

Atsižvelgiant į tai, kad byloje ginčo laikotarpis yra 2013 m. balandžio 5 d.–2014 m. gruodžio 4 d., 

turėjo būti vadovaujamasi ginčo laikotarpiu galiojusiais teisės aktais, šiuo atveju – Lietuvos 

higienos normos HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 

reikalavimais. 

Atkreiptinas dėmesys, jog privatumo naudojantis sanitariniais įrenginiais neužtikrinimas taip pat 

buvo viena iš aplinkybių, nulėmusių Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnio pažeidimo 

pripažinimą S. prieš Lietuvą byloje (Europos Žmogaus Teisių Teismo 2008 m. lapkričio 18 d. 

sprendimo byloje S. prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 871/02, 81–82 p.). Taip pat pažymėtina, kad 

Europos Žmogaus Teisių Teismas akcentuoja, jog asmuo turi teisę į privatumą ne tik nuo kitų 

kalinamų asmenų, bet ir nuo pareigūnų. Pavyzdžiui, Glotov byloje konstatuota, kad žema (1,2 m 

aukščio) sienele atskirtas tualetas neatitinka Konvencijos 3 straipsnio reikalavimų. Byloje 

nustatyta, kad nagrinėtu atveju nebuvo sudarytos sąlygos privatumui, nes ši vieta visada buvo 

matoma tiek kartu kalinčių nuteistųjų, tiek pareigūnų (Europos Žmogaus Teisių Teismo 2012 m. 

gegužės 10 d. sprendimo byloje Glotov prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 41558/05, 29 paragrafas; taip 

pat žr. 2009 m. kovo 12 d. sprendimo byloje Aleksandr Makarov prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 

15217/07, 97 paragrafą; 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimo byloje Grishin prieš Rusiją, pareiškimo 

Nr. 30983/02, 94 paragrafą, ir 2002 m. liepos 15 d. sprendimo byloje Kalashnikov prieš Rusiją, 

pareiškimo Nr. 47095/99, 99 paragrafą, ECHR 2002-VI). 

Dėl rūkančių asmenų kamerose 

Pareiškėjas savo skunde nurodė, kad gyvenamosiose patalpose rūkantieji laikomi su 

nerūkančiaisiais. 

Nuo 2010 m. balandžio 11 d. įsigaliojusios Lietuvos higienos normos HN 73:2010 „Laisvės 

atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 14 punkte numatyta, kad laisvės atėmimo 

vietose laikomiems asmenims draudžiama rūkyti laisvės atėmimo vietų gyvenamosiose, kitose 

bendro naudojimo patalpose, jeigu nerūkantieji būtų priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru. 

Susipažinus su bylos medžiaga nustatyta, kad 2013 m. balandžio 5 d. pareiškėjas pateikė Šiaulių 

tardymo izoliatoriaus direktoriui prašymą (50 b.l.), kuriame nurodė, kad sutinka būti kalinamas 

kameroje, kurioje laikomi rūkantys suimtieji arba nuteistieji. 2013 m. spalio 30 d. pareiškėjas 

pateikė Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriui prašymą (49 b.l.), kuriame nurodė, kad yra 

nerūkantis, todėl pageidauja būti kalinamas kameroje, kurioje yra laikomi nerūkantys asmenys. 

Šiaulių tardymo izoliatoriaus atsiliepime (41 b.l.) nurodoma, kad vadovaujantis šiuo prašymu bei 

Šiaulių tardymo izoliatoriaus suimtųjų ir nuteistųjų atskiro laikymo kamerose planu, pareiškėjas 

buvo paskirtas į 7 kamerą, kurioje buvo laikomi nerūkantys asmenys. 



Iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus 2015 m. vasario 12 d. pažymos Nr.69/06-988 (46 b.l.) matyti, kad 

pareiškėjas nuo 2013 m. spalio 31 d. iki 2014 m. kovo 7 d. ir nuo 2014 m. kovo 17 d. iki 2014 m. 

balandžio 2 d. buvo laikomas kameroje Nr.7. 

Pažymėtina, kad neturima įrodymų, kad kitais ginčo laikotarpiais pareiškėjas kreipėsi į Šiaulių 

tardymo izoliatoriaus administraciją nurodydamas, jog yra nerūkantis ir prašo užtikrinti jo teisę 

būti laisvės atėmimo vietų gyvenamosiose, kitose bendro naudojimo patalpose, kuriose nerūkoma. 

Šiaulių visuomenės sveikatos centro 2013 m. liepos 9 d. patikrinimo akte Nr. EP-224 (82 b.l.) 

numatyta, kad rūkantys ir nerūkantys asmenys apgyvendinami atskirose režiminio korpuse 

apgyvendinimo kamerose pagal užpildytus prašymus, kuriuos suimtieji pildo atvežus juos į laisvės 

atėmimo vietą. 

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog Šiaulių tardymo izoliatoriaus 

neteisėto veikimo ar neveikimo dėl pareiškėjo buvimo kamerose drauge su rūkančiais asmenimis 

nenustatyta. 

Dėl asmenų, daiktų apžiūros(patikros) patalpų sąlygų 

Pareiškėjo skunde nurodoma, kad atvykstant ir išvykstant etapu iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus 

asmens ir jo daiktų apžiūros atliekamos antisanitarinėmis sąlygomis (šalta, purvina ir t.t.). Asmuo 

esant žemai oro temperatūrai yra verčiamas nusirengti, o daiktus dėti į nešvarias dėžes.  

Šiaulių visuomenės sveikatos centro 2013 m. liepos 9 d. patikrinimo akte Nr. EP-224 (82 b.l.) 

nurodoma, kad priėmimo paskirstymo patalpoje (švarinimo patalpoje) natūralaus apšvietimo nėra. 

Patalpa įrengta rūsio patalpose. Ją valo ūkio būrio tvarkinys. Patalpų ir plastmasinių indų (į kuriuos 

kratos metu dedami suimtųjų daiktai) valymui dezinfekcinių medžiagų tvarkinys nenaudoja. 

Kilimėlių, kratos indų dezinfekavimą atlieka dezinfektorė. Valymo inventorius laikomas atskiroje 

patalpoje. Priėmimo-paskirstymo skyriuje yra kratų atlikimo, švarinimo patalpa, kurioje yra 3 

persirengimo kabinos, kabinos tvarkingos, išvalytos.  

Iš turimų rašytinių įrodymų darytina išvada, jog pareiškėjo argumentai dėl nešvarių kratos, 

apžiūros patalpų atmestini kaip nepagrįsti. 

Dėl sveikatos sutrikimų  

Pareiškėjas savo skunde nurodė, kad jam prasidėjo depresija, dėl laikymo sąlygų buvo pakenkta jo 

akims. Susipažinus su pareiškėjo asmens sveikatos istorijoje Nr.465 (15–34 b.l.) esančiais įrašais, 

darytina išvada, kad asmens sveikatos istorijoje nėra įrašų, iš kurių būtų matyti, kad pareiškėjas 

būtų kreipęsis dėl depresijos, jog jam būtų buvusi diagnozuota depresija; taip pat nėra įrašų, 

susijusių su pareiškėjo kreipimuisi dėl regėjimo sutrikimų, įrašų dėl pablogėjusio regėjimo, 

pakenkimų akims. 

Teismas, vadovaudamasis Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, pažymi, kad teismo pareiga 

pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną 

argumentą (1994 m. balandžio 19 d. sprendimas byloje van de Hurk v. Netherlands).  

Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog byloje nustatytas atsakovo veiksmų neteisėtumas dėl 

pareiškėjo apgyvendinimo perpildytose kamerose ir Lietuvos higienos normos HN 76:2010 

„Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 21 punkto pažeidimas 

kaip viena iš civilinės atsakomybės būtinų sąlygų. Tačiau pažymėtina, kad siekiant nustatyti, 

ar atsakovui dėl neteisėtų veiksmų atlikimo kyla civilinė atsakomybė, būtina įvertinti, ar 

pareiškėjui dėl šių neteisėtų veiksmų kilo pasekmės, t. y. neturtinė žala, taip pat ar tarp 

paminėtų veiksmų ir kilusių pasekmių yra priežastinis ryšys. 



LR CK 6.250 straipsnio 1 dalis numato, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, 

dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, 

reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinta 

pinigais. Teisėjų kolegija daro išvadą, jog yra neabejotina, kad dėl apgyvendinimo 

perpildytose kalinimo kamerose, dėl Lietuvos higienos normos HN 76:2010 „Laisvės 

atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 21 punkto, pažeidimo pareiškėjas 

galėjo patirti papildomų neigiamų dvasinių išgyvenimų ir fizinių nepatogumų, papildomą 

diskomfortą, teisės aktais garantuotos minimalios gyvenimo kokybės pablogėjimą, kurių jis 

nebūtų patyręs, jei jis būtų buvęs laikomas teisės aktų nustatytomis sąlygomis. 

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 

trukmę (397 dienos), vienos valandos pasivaikščiojimo laiką gryname ore, į tai, kad nebuvo 

natūralaus apšvietimo ir ventiliacijos, vertybes, kurioms daromas pažeidimas kėlė grėsmę, 

Lietuvoje egzistuojančias ekonomines darbo užmokesčio bei pragyvenimo sąlygas, 

remdamasis teismų praktikoje taikytinais neturtinės žalos vertinimo kriterijais (pvz., LVAT 

2013 m. spalio 30 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A
438

-1194/2013 už 723 dienas 

priteista 2000 Lt neturtinės žalos atlyginimui, LVAT 2013 m. lapkričio 25 d. nutartimi 

administracinėje byloje Nr. A
442

-1860/2013 už 169 dienas priteista 550 Lt neturtinės žalos 

atlyginimui, LVAT 2013 m. gruodžio 30 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A
143

-

2373/2013 už 107 dienas priteista 500 Lt neturtinės žalos atlyginimui, LVAT 2014 m. birželio 

19 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A
858

-275/2014 už 330 dienų priteista 6600 Lt 

neturtinės žalos atlyginimui, LVAT 2014 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi administracinėje 

byloje Nr. A
575

-793/2014, kai 232 dienas laikymo sąlygos neatitiko reikalavimų bei 113 dienų 

tik iš dalies atitiko, priteista 5900 Lt neturtinės žalos atlyginimui), teismas sprendžia, kad už 

apgyvendinimą perpildytose kalinimo kamerose bei neturtinei žalai, atsiradusiai dėl Lietuvos 

higienos normos HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ 21 punkto pažeidimo, priteistina 2400 Eur suma. 

Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių 

bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 5 punktu, teismas  

n u s p r e n d ž i a : 

Pareiškėjo A. S. skundą tenkinti iš dalies. 

Priteisti pareiškėjui A. S. 2400 (du tūkstančius keturis šimtus) eurų neturtinės žalos 

atlyginimui iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Šiaulių tardymo izoliatoriaus. 

Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka 

Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą. 

Teisėjas Virginijus Stankevičius 


