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Vilnius 

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Halina Zaikauskaitė, rašytinio proceso tvarka 

išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo V. K. skundą dėl neturtinės žalos atlyginimo 

atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo ir Šiaulių 

tardymo izoliatoriaus, trečiasis suinteresuotas asmuo Kalėjimų departamentas prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos,  

n u s t a t ė : 

V. K. (toliau – pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas priteisti iš Lietuvos valstybės 

107 380,00 Lt (31 099,40 Eur) neturtinei žalai atlyginti (b. l. 1–6). 

Pareiškėjas paaiškina, kad nuo 2013 m. sausio 18 d. iki 2013 m. rugsėjo 6 d. buvo laikomas Šiaulių 

tardymo izoliatoriuje (toliau – Šiaulių TI), o nuo 2013 m. rugsėjo 6 d. iki 2014 m. kovo 7 d. 

Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime (toliau – Lukiškių TI-K) nežmoniškomis sąlygomis. 

Lukiškių TI-K ir Šiaulių TI kamerose, kuriose jis buvo laikomas, trūko vienam žmogui 

priklausančio gyvenamo ploto, kamerose nebuvo unitazų, atskiros ventiliacijos sistemos, kamerose 

trūko natūralios šviesos, nes nebuvo valomas langas, o dirbtinis kamerų apšvietimas taip pat buvo 

blogas. Ant langų uždėtos grotos, todėl nebuvo įmanoma vasarą jų atidaryti, o žiemą gerai 

užsandarinti. Pareiškėjui buvo draudžiami ilgalaikiai pasimatymai, išduodama patalynė buvo 

nepilnavertė, duodamo maisto neužteko – teko nuolat jausti alkį, taip pat neužteko išduodamų 

asmens higienos priemonių (tualetinio popieriaus, tualetinio muilo). Prieš ir po konvojavimo 

pareiškėjas buvo laikomas rūsio patalpose, kuriose nebuvo langų, o tualetas nebuvo atitvertas. 

Vienos valandos pasivaikščiojimų gryname ore yra per mažai, be to, pasivaikščiojimo kiemeliuose 

nebuvo galima laisvai vaikščioti, trūko erdvės. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad jam neužteko 15 

minučių skiriamo laiko pasinaudoti dušu. Pastebi, kad pareigūnai nėra reguliariai tikrinami dėl 

sadistinio asmenybės sutrikimo. Mano, kad visa tai lėmė, kad buvo pažemintas jo orumas, o 

kankinantis kalinimas nežmoniškomis gyvenimo sąlygomis sukėlė pareiškėjui didelių dvasinių 

skausmų, depresiją. 

Į teismo posėdį pareiškėjas neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. 

Lukiškių TI-K, atstovaudamas Lietuvos valstybei, atsiliepime su skundu nesutinka ir prašo jį 

atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 26–33). Nurodo, kokiose kamerose ir su kiek asmenų buvo laikomas 

pareiškėjas ginčo laikotarpiu. Paaiškina, kad maksimalus leistinas Lukiškių TI-K laikomų asmenų 



skaičius yra 954, tačiau jis nuolat viršijamas, o Lukiškių TI-K administracija negali to išvengti. Dėl 

šių aplinkybių kai kurios kameros gali būti perpildytos ir vienam asmeniui tenkantis gyvenamosios 

patalpos plotas ne visada siekia teisės aktuose nustatytą ribą. Tačiau taip pat nurodo, kad yra 

siekiama, jog suimtieji ir nuteistieji, kurių laikymo sąlygos ne visiškai atitinka nustatytus 

reikalavimus, tokiomis sąlygomis būtų laikomi kuo trumpesnį laiką, t. y. atsiradus galimybei jie 

perkeliami į laisvesnes kameras. Nurodo, kad kiekvienam kameroje laikomam asmeniui skiriama 

atskira lova, švarus patalynės komplektas, kitas teisės aktuose numatytas inventorius. Už tvarką 

kamerose yra atsakingi patys ten esantieji. Tam reikalingos priemonės išduodamos. Remontas 

kamerose atliekamas pagal iš anksto sudarytą planą, pagal esamus materialinius, finansinius ir 

darbo resursus, gavus tam skirtų lėšų iš valstybės. Asmenys į trumpalaikio laikymo kameras 

uždaromi laikantis Suėmimo vykdymo įstatymo 10 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Visuomenės 

sveikatos centras pasisakė, kad apšvietimo užtikrinimas Lukiškių TI-K yra susijęs su pastato 

rekonstrukcijos darbais, todėl higienos normos HN 76:2010 reikalavimai netaikytini. Kameros yra 

vėdinamos natūraliu būdu per langus (langai pritaikyti vėdinimui) ir tai atitinka higienos normų 

reikalavimus. Sanitarinių mazgų įrengimas atitinka higienos normos HN 76:2010 21 punkto 

reikalavimus. Lukiškių TI-K laikomiems asmenims vieną kartą per savaitę suteikiama teisė 

nusiprausti duše iki 15 min. ir tai atitinka higienos normos HN 76:2010 68 punkto reikalavimus. 

Nustatyta pasivaikščiojimų tvarka neprieštarauja Suėmimo vykdymo įstatymo 29 straipsnio 

reikalavimams. Lukiškių TI-K laikomi asmenys maitinami vadovaujantis teisės aktais. 

Valgiaraščius, patvirtintus Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu, parengė Valstybinis 

sveikatos centras. Valgiaraščiai yra subalansuoti ir atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

patvirtintas fiziologines mitybos normas. Be to, Lukiškių TI-K laikomiems asmenims suteikta teisė 

apsipirkti parduotuvėje. Lukiškių TI-K negavo pareiškėjo skundų dėl apsipirkimų. Lukiškių TI-K 

negavo pareiškėjo prašymų dėl trumpalaikių ar ilgalaikių pasimatymų organizavimo, negavo su 

tuo susijusių skundų. Atkreipia dėmesį, kad nukrypimas nuo įprastinių sąlygų nebuvo ilgalaikis, 

todėl nėra pagrindo pripažinti, kad tai pareiškėjui turėjo tam tikrų pasekmių, dėl kurių reikėtų 

atlyginti neturtinę žalą. Mano, kad civilinei atsakomybei kilti nėra sąlygų. 

Šiaulių TI, atstovaudamas Lietuvos valstybei, atsiliepime su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti 

kaip nepagrįstą (b. l. 73–82). Nurodo, kad ginčo laikotarpiu tik tam tikrais atvejais pareiškėjui 

galimai teko mažesnis kalinimo kameros plotas nei nustatyta norma, o periodiškai ji netgi buvo 

viršijama. Negalima konstatuoti įstaigos neteisėto veikimo, kiek tai susiję su ventiliacijos 

nebuvimu, drėgme ar šviesos trūkumu, nes su tuo susiję reikalavimai yra taikomi tik naujai 

statomiems, rekonstruojamiems ar kapitaliai remontuojamiems tardymo izoliatoriams, o Šiaulių TI 

dėl pastato statuso negali būti atliekami rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto darbai. Šiaulių TI 

tinkamai įgyvendina suimtųjų ir nuteistųjų teisę pasivaikščioti, naudotis dušu reglamentuojančias 

normas, o sanitariniai mazgai yra tinkamai įrengti. Higienos priemonės išduodamos pagal 

nustatytas normas. Nėra duomenų, kad pareiškėjui buvo tiekiamas teisės aktų reikalavimų 

neatitinkančios energetinės vertės maitinimas. Pareiškėjas neprašė suteikti ilgalaikį pasimatymą su 

žmona. Be to, ilgalaikiai pasimatymai dėl įstaigos specifikos Šiaulių TI yra neleidžiami. Laikino 

sulaikymo kameros nėra priskirtos gyvenamosioms patalpoms, jose asmenys laikomi iki 2 val., 

todėl jų įrengimo nereglamentuoja jokie teisės aktai. Nėra duomenų, kad pareiškėjas laikinojo 

sulaikymo kameroje buvo laikomas 4 val. Taip pat nurodo, kad pareiškėjas nebuvo niekaip 

išskirtas iš kitų įstaigoje laikomų asmenų, jam nebuvo tyčia sudaromos blogesnės laikymo sąlygos 

ir nebuvo taikomi įstatymo nenumatyti apribojimai. Pareiškėjas savo reikalavimą grindžia 

samprotavimais, nesudarančiais pagrindo konstatuoti teisės aktų reikalavimų netinkamą vykdymą, 

o lakoniškai dėstomos neturtinės žalos atsiradimą sąlygoti galinčios aplinkybės apie įstaigos 

patalpų būklę savaime neįrodo realaus neturtinės žalos egzistavimo fakto. Prašo, nustačius, kad 

pareiškėjas patyrė neturtinę žalą, nepriteisti neturtinės žalos atlyginimo pinigais, o apsiriboti 

pareiškėjo teisių pažeidimo pripažinimu, kaip pakankama satisfakcija. 

Atsakovo, atstovaujamo Lukiškių TI-K ir Šiaulių TI, atstovai į teismo posėdį neatvyko, apie 

posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. 



Trečiasis suinteresuotas asmuo Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) atsiliepimo į skundą nepateikė, teismo posėdyje 

Kalėjimų departamento atstovas nedalyvavo, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. 

Skundas tenkintinas iš dalies. 

Ginčas kilo dėl neturtinės žalos atlyginimo. Viešojo administravimo įstatymo 42 straipsnyje 

nustatyta, kad turtinė ir neturtinė žala, atsiradusi dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų 

aktų, atlyginama Civilinio kodekso (toliau – CK) ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. 

Valstybės pareiga atlyginti žalą (viešoji atsakomybė) pagal CK 6.271 straipsnio nuostatas kyla dėl 

valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų nepriklausomai nuo konkretaus valstybės tarnautojo ar 

kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. CK 6.271 straipsnyje nustatyta viešoji 

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

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

atlyginimo (ir turtinės, ir neturtinės) gali būti patenkinamas nustačius visumą viešosios 

atsakomybės sąlygų: pareiškėjo nurodytos valdžios institucijos neteisėtus veiksmus (neveikimą), 

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

(neveikimo) ir atsiradusios žalos. Administracinių teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad 

nenustačius bent vienos iš nurodytų trijų viešosios atsakomybės sąlygų, valstybei pagal CK 6.271 

straipsnį nekyla prievolė atlyginti turtinę ar neturtinę žalą (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio 

teismo (toliau – LVAT) administracines bylas Nr. A
5
-665/2005, Nr. A

525
-1355/2010, Nr. A

82
-

932/2011). Sprendžiant dėl atitinkamos valstybės valdžios institucijos (jos pareigūnų) veikos 

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

reglamentuoja skundžiamos institucijos veiklą, buvo pažeistos, kaip būtent šie pažeidimai 

pasireiškė asmens, teigiančio, kad jis dėl tokių veiksmų (neveikimo) patyrė žalą, atžvilgiu, taip pat 

tai, ar atitinkamos pasekmės (jei jos nustatomos) atsirado būtent dėl tų valstybės institucijų, 

pareigūnų neteisėtų veiksmų. Konstitucinis Teismas 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarime konstatavo, 

kad asmeniui teisė į žalos, padarytos neteisėtais valstybės institucijų, pareigūnų veiksmais, 

atlyginimą atsiranda tik tada, kai įstatymų nustatyta tvarka yra konstatuojama, kad valstybės 

institucijos, pareigūnai atliko neteisėtus veiksmus ir žala asmeniui atsirado būtent dėl tų valstybės 

institucijų, pareigūnų neteisėtų veiksmų. Neteisėti veiksmai konstatuojami, kai 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. 

Nagrinėjamu atveju taip pat aktuali Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 

konvencija (toliau – Konvencija) bei jos 3 straipsnis, kuris nustato, kad niekas negali būti 

kankinamas, patirti nežmonišką ar žeminantį jo orumą elgesį arba būti taip baudžiamas. Europos 

Žmogaus Teisių Teismas (toliau – EŽTT) savo jurisprudencijoje ne kartą yra išaiškinęs, kad 

Konvencija įpareigoja valstybę užtikrinti, jog 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 asmenims 

didesnių ir intensyvesnių išgyvenimų už tuos, kurie yra neišvengiami asmeniui būnant kalinamu 

(žr. EŽTT 2000 m. spalio 26 d. sprendimą byloje K. prieš Lenkiją, pareiškimo Nr. 30210/96, 2001 

m. liepos 24 d. sprendimą byloje V. prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 44558/98). 

Pareiškėjas nurodė, kad Lukiškių TI-K ir Šiaulių TI kamerose, kuriose jis buvo laikomas, trūko 

vienam asmeniui priklausančio gyvenamojo ploto. 

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“ (toliau – HN 76:2010) 6 punkte nustatyta, kad laisvės atėmimo vietose 

laikomiems asmenims turi būti sudaroma saugi sveikatai gyvenamoji aplinka. Kalėjimų 

departamento 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 izoliatoriuje ir areštinės kameroje nustatymo“ 1.3.1 punkte nustatyta, kad 

vienam asmeniui tenkantis minimalus plotas tardymo izoliatoriaus kameroje negali būti mažesnis 

nei 3,6 m
2
. 

Lukiškių TI-K atsiliepime į skundą nurodė, kokiomis dienomis, kokio ploto kamerose ir su kiek 

asmenų buvo laikomas pareiškėjas (b. l. 26–27). Atsižvelgiant į šiuos duomenis, byloje nustatyta, 

kad Lukiškių TI-K reikalavimo dėl minimalaus vienam asmeniui tenkančio ploto laikėsi ne visą 

pareiškėjo buvimo Lukiškių TI-K laikotarpį. 2013 m. rugsėjo 7–8 d. pareiškėjas kartu su kitais 2 

asmenimis buvo laikomas kameroje, kurios plotas – 7,38 m
2
, 2013 m. rugsėjo 10–18, 20–23 d. ir 

nuo 2013 m. gruodžio 24 d. iki 2014 m. sausio 15 d. pareiškėjas kartu su kitais 2–3 asmenimis 

buvo laikomas kamerose, kurių kiekvienos plotas – po 7,94 m
2
, nuo 2013 m. rugsėjo 25 d. iki 2013 

m. lapkričio 5 d., nuo 2013 m. lapkričio 7 d. iki 2013 m. gruodžio 8 d. ir 2013 m. gruodžio 10, 12–

23 d. pareiškėjas kartu su kitais 2–3 asmenimis buvo laikomas kameroje, kurios plotas – 7,69 m
2
, 

nuo 2014 m. sausio 16 d. iki 2014 m. kovo 6 d. pareiškėjas kartu su kitais 2–3 asmenimis buvo 

laikomas kameroje, kurios plotas – 7,56 m
2
. Darytina išvada, kad beveik visą pareiškėjo buvimo 

Lukiškių TI-K laikotarpį, t. y. 175 paras pareiškėjui nebuvo užtikrintas minimalus vienam 

asmeniui tenkantis gyvenamasis plotas. Lukiškių TI-K atsiliepime nurodė, kad negali daryti įtakos 

suimtųjų ir nuteistųjų, atvykstančių bei esančių įstaigoje skaičiui, o jų nepriimti tiesiog neturi 

teisinio pagrindo, nes priešingu atveju nebus vykdomos teismų nutartys bei sprendimai. Pagal 

LVAT formuojamą nuoseklią praktiką, ta aplinkybė, kad įstaigos administracija neturėjo 

galimybių užtikrinti asmeniui minimalaus gyvenamojo ploto, neatleidžia valstybės nuo 

atsakomybės dėl neturtinės žalos atlyginimo pareiškėjui (žr. LVAT administracines bylas Nr. A
438

-

121/2009, Nr. A
756

-122/2010, A
502

-913/2011, A
143

-2844/2012, A
444

-343/2013, A
492

-496/2013 ir 

kt.). Konstatuotina, kad Lukiškių TI-K CK 6.271 straipsnio prasme neveikė taip, kaip pagal teisės 

aktus ši institucija privalėjo veikti. 

Šiaulių TI taip pat pateikė informaciją, kokiomis dienomis, kokio ploto kamerose ir su kiek 

asmenų buvo laikomas pareiškėjas (b. l. 170–175). Atsižvelgiant į šiuos duomenis, byloje 

nustatyta, kad nuo 2013 m. sausio 18 d. iki 2013 m. kovo 28 d. pareiškėjas drauge su kitais 5–10 

asmenų buvo laikomas kameroje, kurios plotas – 20,29 m
2
, nuo 2013 m. kovo 29 d. iki 2013 m. 

balandžio 7 d. pareiškėjas buvo laikomas kartu su kitais 5–8 asmenimis kameroje, kurios plotas – 

18,56 m
2
, 2013 m. balandžio 8–9 d. ir dalį 2013 m. balandžio 10 d. pareiškėjas kartu su kitais 5–9 

asmenimis buvo laikomas kameroje, kurios plotas – 16,72 m
2
, 2013 m. balandžio 11–17, 26–29 d., 

2013 m. gegužės 3–6, 9–13, 16–20, 28–31 d. ir dalį 2013 m. balandžio 18–19, 22–23, 25, 30 d., 

2013 m. gegužės 7–8, 14–15, 21, 27 d., 2013 m. birželio 1–9, 15–30 d. ir dalį 2013 m. birželio 10, 

12–14 d., 2013 m. liepos 1–9 d. ir dalį 2013 m. liepos 10, 18, 31 d., 2013 m. rugpjūčio 1–2 d. ir 

dalį 2013 m. rugpjūčio 3, 7–8, 13–14, 28–30 d. pareiškėjas kartu su kitais 5–7 asmenimis buvo 

laikomas kameroje, kurios plotas – 20,91 m
2
. Darytina išvada, kad didžiąją dalį pareiškėjo buvimo 

Šiaulių TI laikotarpį, t. y. 175 paras (iš jų 28 paras iš dalies) pareiškėjui nebuvo užtikrintas 

minimalus vienam asmeniui tenkantis gyvenamasis plotas, todėl konstatuotina, kad Šiaulių TI CK 

6.271 straipsnio prasme taip pat neveikė taip, kaip pagal teisės aktus ši institucija privalėjo veikti. 

Remiantis EŽTT praktika, vien tik mažesnio ploto suteikimas ne visada savaime suponuoja išvadą, 

kad buvo pažeistas Konvencijos 3 straipsnis. Pareiškėjo patirtų pažeidimų trukmė (beveik 1 m.) ir 

jų mastas (pareiškėjui tenkantis plotas kamerose kartais buvo itin mažas, t. y. nesiekė net 2 m
2
) 

neleidžia jų vertinti kaip mažareikšmių, vienkartinių ar trumpalaikių ir tai yra pakankamas 

pagrindas konstatuoti, kad buvo pažeistas Konvencijos 3 straipsnis, t. y. perpildytų patalpų 

sukeliami sunkumai viršijo neišvengiamai kalinimui būdingą kentėjimo laipsnį, pažeidė pareiškėjo 

žmogiškąjį orumą. 



Pareiškėjas skunde nurodė, kad ir Lukiškių TI-K, ir Šiaulių TI kamerose buvo netinkamai įrengti 

tualetai (neturėjo atskiros ventiliacijos, nebuvo galimybės tualete užsidaryti, o Šiaulių TI kamerose 

nebuvo unitazų), tualetai trumpalaikio laikymo kamerose iš viso niekaip nebuvo atitverti, šiose 

kamerose nebuvo langų. Taip pat nurodė, kad Lukiškių TI-K pareigūnai (tarp jų ir moterys) 

pažeidė jo privatumą, nes galėjo per kamerų duryse įrengtą 50x20 cm dydžio langą stebėti 

kameras, o kartu ir jose esančias tualeto patalpas. 

Laisvės atėmimo vietų įrengimo ir priežiūros sveikatos saugos reikalavimus nustato HN 76:2010, 

kurios 2 punktas apibrėžia jos taikymo ribas, t. y. nurodo, kad veikiančioms laisvės atėmimo 

vietoms taikomi tik tie šios higienos normos reikalavimai, kurie nesusiję su pastato ar patalpų 

rekonstrukcijos darbais. Atskiros sanitarinio mazgo patalpos įrengimas su unitazu ir ventiliacijos 

sistema yra susijęs su patalpų rekonstrukcijos darbais, todėl su tuo susiję minėtos higienos normos 

reikalavimai nagrinėjamu atveju nėra taikomi. Kamerų įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus 

taip pat nustato Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Kalėjimų 

departamento direktoriaus 2009 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-176 (toliau – TI įrengimo 

taisyklės). Minėtų taisyklių 14.5 punkte inter alia nustatyta, kad nesant techninių galimybių 

esamose kamerose įrengti sanitarinio mazgo kabinos, sanitarinio mazgo vieta turi būti atitverta nuo 

likusio kameros ploto ne žemesne kaip 1,5 metro aukščio pertvara ir padengta lengvai valoma, 

drėgmei ir dezinfekcijos medžiagoms atsparia danga. 

Šiaulių TI pateikė Ūkio skyriaus 2014 m. birželio 19 d. pažymą Nr. 62/08-134, kurioje nurodyta, 

kad sanitarinio mazgo patalpa gyvenamosiose patalpose yra atitverta nuo likusio kameros ploto ne 

žemesne kaip 1,5 metro aukščio pertvara ir padengta lengvai valoma danga (b. l. 86). Tačiau byloje 

nustatyta, kad Šiaulių visuomenės sveikatos centras 2013 m. gegužės 7 d. atliko patikrinimą 

Šiaulių TI kameroje Nr. 22 ir nustatė, kad sanitarinis mazgas yra atitvertas medžiaginėmis 

užuolaidomis (b. l. 75, 98). Kameroje Nr. 22 pareiškėjas buvo laikomas nuo 2013 m. sausio 18 d. 

iki 2013 m. kovo 28 d., tuo metu kameros tikrinimai nebuvo atlikti, pareiškėjas taip pat nepateikia 

duomenų apie ten buvusią pertvarą, todėl negalima daryti neabejotinos išvados dėl sanitarinio 

mazgo įrengimo reikalavimų kameroje Nr. 22 nesilaikymo. Kaip minėta, pareiškėjas taip pat 

nurodė, kad trumpalaikio laikymo kamerose nebuvo lango, o sanitarinis mazgas nebuvo atitvertas. 

Nesutiktina su Šiaulių TI atsiliepime pateikiamu vertinimu, kad trumpalaikio laikymo kameros 

nėra priskirtinos gyvenamosioms patalpoms. Pagal HN 76:2010 5 punkte pateikiamą gyvenamųjų 

patalpų sąvoką, tardymo izoliatoriaus kameros yra priskiriamos prie gyvenamųjų patalpų, o 

išimčių, susijusių su tose kamerose nuteistųjų ir suimtųjų praleidžiamu laiko tarpu, nėra. Lango 

nebuvimas trumpalaikio laikymo kamerose yra susijęs su tuo, kad minėtos kameros yra įrengtos 

rūsiuose. HN 76:2010 20 punktas nustato, kad naujai statomose laisvės atėmimo vietose 

gyvenamąsias patalpas draudžiama įrengti rūsiuose ir cokoliniuose aukštuose. Atsižvelgiant į tai, 

kad nagrinėjamu atveju, tai nebuvo susiję su naujai statomomis laisvės atėmimo vietomis, HN 

76:2010 22 punkto reikalavimas (dėl lango įrengimo) šioms kameroms nėra taikomas, tačiau 

taikomas su patalpų rekonstrukcija nesusijęs TI įrengimo taisyklių 14.5 punkto reikalavimas dėl 

sanitarinio mazgo (jei toks trumpalaikio laikymo kameroje yra) atskyrimo nuo likusio kameros 

ploto ne žemesne kaip 1,5 metro aukščio pertvara. Iš bylos duomenų matyti, kad tokių pertvarų 

Šiaulių TI-K trumpalaikio laikymo kamerose nebuvo (b. l. 13). Lukiškių TI-K duomenų apie 

trumpalaikio laikymo kamerų įrengimą nepateikė. Atsižvelgiant į tai, nėra įrodymų, būtinų 

nustatyti pažeidimo, susijusio su pareiga sanitarinį mazgą atitverti pertvara, faktą. Pagal 

Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 4 dalį įrodymus pateikia proceso šalys ir kiti 

proceso dalyviai. Tai bendroji įrodymų instituto taisyklė, kuri reiškia, kad kiekviena šalis ar 

proceso dalyvis turi pagrįsti savo poziciją įrodymų visuma, o kai nepakanka įrodymų patvirtinti, 

sprendimas priimtinas tos šalies nenaudai, kuriai priklauso neįrodytų aplinkybių įrodinėjimo našta 

(žr. LVAT 2013 m. birželio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A
556

-1245/2013, 2013 m. 

rugsėjo 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A
556

-1246/2013). Pareiškėjui įvykdžius pareigą 

nurodyti reikšmingas kalinimo sąlygas apibūdinančias aplinkybes, įrodinėjimo našta, pagrindžiant, 

jog asmuo, kuris skundžiasi kalinimo sąlygomis, yra laikomas jam sudarius saugią sveikatai 

gyvenamąją aplinką ir užtikrinant jo teisę į orumo gerbimą, tenka laisvės atėmimo įstaigos 

administracijai (žr. LVAT 2013 m. rugsėjo 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A
442

-



1346/2013; 2013 m. rugsėjo 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A
858

-977/2013; 2013 m. 

balandžio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A
525

-197/2013). Ši įrodinėjimo nuostata iš 

esmės atspindi EŽTT praktiką panašiose bylose, pagal kurią nėra būtina nustatyti kiekvieno 

teiginio tikrumą, nes Konvencijos 3 straipsnio pažeidimas gali būti nustatytas, remiantis teismui 

pareiškėjo pateiktais faktais, kurių atsakovas nesugeba paneigti (žr. EŽTT 2009 m. balandžio 9 d. 

sprendimą byloje G. prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 22/03; 2010 m. liepos 1 d. sprendimą byloje N. 

prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 42255/04). LVAT, remdamasis EŽTT formuojama praktika, taip pat 

yra konstatavęs, kad būtina atsižvelgti į asmenims kylančius objektyvius sunkumus renkant 

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

aplinkybės buvimą turi asmuo, kuris ja remiasi (žr. LVAT 2013 m. rugsėjo 23 d. nutartį 

administracinėje byloje Nr. A
442

-1251/2013). Pažymėtina, kad laisvės atėmimo įstaigai 

nesugebėjus paneigti pareiškėjo teiginių, susijusių su kalinimo sąlygų pažeidimais, jie laikomi 

nustatytais (žr. LVAT 2013 m. lapkričio 18 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A
261

-

1802/2013). Atsižvelgiant į tai, ir į tai, kad Lukiškių TI-K neįrodė, jog trumpalaikio laikymo 

kamerose, kuriose laikinai buvo laikomas pareiškėjas, sanitarinis mazgas buvo atitvertas 1,5 m. 

aukščio pertvara, konstatuotina, kad buvo pažeistas TI įrengimo taisyklių 14.5 punktas. Darytina 

išvada, kad Lukiškių TI-K ir Šiaulių TI CK 6.271 straipsnio prasme neveikė taip, kaip pagal teisės 

aktus ši institucija privalėjo veikti. 

Pastebėtina, kad reikalavimų, susijusių su sanitariniais įrenginiais, nesilaikymas gali būti vienas iš 

veiksnių, nulemiančių Konvencijos 3 straipsnio pažeidimą (žr. LVAT 2013 m. lapkričio 18 d. 

sprendimą administracinėje byloje Nr. A
261

-1802/2013; 2013 m. lapkričio 25 d. nutartis 

administracinėje byloje Nr. A
442

-1840/2013). Ši LVAT praktika inter alia remiasi EŽTT 

jurisprudencija, aiškinančia Konvencijos 3 straipsnio turinį. Atkreiptinas dėmesys, kad privatumo 

naudojantis sanitariniais įrenginiais neužtikrinimas EŽTT jurisprudencijoje buvo viena iš 

aplinkybių, nulėmusių Konvencijos 3 straipsnio pažeidimo pripažinimą (žr. EŽTT 2008 m. 

lapkričio 18 d. sprendimą byloje S. prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 871/02). EŽTT akcentuoja, kad 

asmuo turi teisę į privatumą ne tik nuo kitų kalinamų asmenų, bet ir nuo pareigūnų (žr. EŽTT 2012 

m. gegužės 10 d. sprendimą byloje G. prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 41558/05; 2009 m. kovo 12 d. 

sprendimą byloje A. M. prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 15217/07; 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimą 

byloje G. prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 30983/02 ir 2002 m. liepos 15 d. sprendimą byloje K. prieš 

Rusiją, pareiškimo Nr. 47095/99). Iš į bylą pateiktų dokumentų matyti, kad Lukiškių TI-K kamerų 

Nr. 173, Nr. 181, Nr. 337, Nr. 106, kuriose buvo laikomas pareiškėjas, duryse buvo pareiškėjo 

nurodomas langas (b. l. 46, 52, 54, 57). Lukiškių TI-K neneigė pareiškėjo nurodomų faktinių 

aplinkybių dėl pareigūnų galimybės stebėti kameros sanitarinio mazgo patalpą per duryse esantį 

langą, nepateikė tai paneigiančių įrodymų, todėl šiuo aspektu konstatuotina, kad Lukiškių TI-K 

pažeidė Konvencijos 3 straipsnį (t. y. pažemino pareiškėjo žmogiškąjį orumą). 

Pareiškėjas skunde taip pat nurodė, kad pasivaikščiojimo kiemeliuose buvo mažai erdvės, nes 

pasivaikščioti pareiškėjas buvo vedamas kartu su kitais kameroje esančiais asmenimis, be to, 

vienos pasivaikščiojimo gryname ore valandos jam neužteko. 

Asmenų, laikomų suėmimą vykdančiose įstaigose, teisinę padėtį, suėmimo vykdymo tvarką ir 

sąlygas nustato Suėmimo vykdymo įstatymas (toliau – SVĮ). SVĮ 29 straipsnio 1 dalis numato, kad 

suimtieji turi teisę kasdien ne mažiau kaip vieną valandą pasivaikščioti gryname ore. 

Pasivaikščiojimo gryname ore trukmę įsakymu nustato tardymo izoliatoriaus direktorius. Byloje 

nustatyta, kad Šiaulių TI direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 1/01-186 patvirtinta 1 

valandos pasivaikščiojimų gryname ore kasdien trukmė, t. y. minimali privaloma trukmė pagal 

SVĮ (b. l. 119). Lukiškių TI-K atsiliepime nenurodė, kad būtų suteikiama ilgesnė nei 1 valandos 

pasivaikščiojimo gryname ore trukmė. Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų 

teisingumo ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 1R-172, 92 punkte inter alia numatyta, kad 

pasivaikščioti vienu metu vedami visi vienoje kameroje esantys suimtieji. Atsižvelgiant į aptartą 

teisinį reguliavimą, pareiškėjo su pasivaikščiojimu gryname ore susiję argumentai atmetami kaip 

nepagrįsti, o Lukiškių TI-K ir Šiaulių TI neteisėti veiksmai šiuo aspektu nekonstatuoti. 



Pareiškėjas taip pat nurodė, kad Lukiškių TI-K ir Šiaulių TI buvo laikomas kamerose, kuriose 

buvo nepakankamas natūralus ir dirbtinis apšvietimas. 

Tinkamas laisvės atėmimo vietų apšvietimas, galimybė gauti natūralios šviesos ir oro – svarbūs 

teisės į sveiką ir saugią gyvenamąją aplinką įgyvendinimo aspektai. Pagal HN 76:2010 22 punktą, 

gyvenamosiose patalpose turi būti skaidraus stiklo langai. Natūralaus apšvietimo koeficientas turi 

būti 0,5 %. Mažiausia gyvenamųjų patalpų dirbtinė apšvieta turi būti 200 lx. Byloje nustatyta, kad 

Šiaulių visuomenės sveikatos centras 2013 m. sausio 14 d. Šiaulių TI atlikto patikrinimo metu 

kamerose Nr. 8 ir Nr. 18 apšvietimo neatitikimo šiam higienos normos reikalavimui nenustatė, 

tačiau šiose kamerose buvo užfiksuota kitų higienos normų pažeidimų (dėl pelėsio, drėgmės, 

švaros trūkumo ir kt.). Pareiškėjas kameroje Nr. 8 buvo laikomas 3 dienas, t. y. 2013 m. balandžio 

8–10 d., o kameroje Nr. 18 – nuo 2013 m. kovo 28 d. iki 2013 m. balandžio 7 d., todėl negalima 

neabejotinai teigti, kad 2013 m. sausio 14 d. užfiksuoti pažeidimai minėtose kamerose nebuvo 

pašalinti. Šiaulių visuomenės sveikatos centras 2013 m. liepos 10 d. atlikto patikrinimo metu 

kameroje Nr. 22 taip pat nustatė HN 76:2010 56 punkte įtvirtinto reikalavimo pažeidimą (b. l. 

106). Minėtas punktas nustato, kad gyvenamosios patalpos turi būti kiekvieną dieną valomos 

drėgnuoju būdu, ant sienų ir lubų neturi būti pelėsių. Kameroje pareiškėjas buvo laikomas nuo 

2013 m. sausio 18 d. iki 2013 m. kovo 27 d., todėl negalima neabejotinai teigti, kad 2013 m. liepos 

10 d. atlikto patikrinimo metu užfiksuoti pažeidimai jau buvo ir pareiškėjo buvimo minėtoje 

kameroje metu. Byloje taip pat nustatyta, kad Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2013 m. spalio 

16–24 d. atlikto Lukiškių TI-K kameros Nr. 106 patikrinimo metu užfiksavo HN 76:2010 26 

punkte įtvirtinto reikalavimo (dėl santykinės oro drėgmės) pažeidimą. Pareiškėjas kameroje Nr. 

106 buvo laikomas tris dienas, t. y. 2013 m. rugsėjo 6–8 d., todėl taip pat negalima neabejotinai 

teigti, kad 2013 m. spalio mėnesį atlikto patikrinimo metu užfiksuoti pažeidimai jau buvo ir 

pareiškėjo buvimo minėtoje kameroje metu. Kitų higienos normų pažeidimų (dėl apšvietimo ir kt.) 

kamerose, kuriose buvo laikomas pareiškėjas, neužfiksuota. Grotų įrengimas ant langų nustatytas 

TI įrengimo taisyklėse. Pareiškėjas taip pat neteigia, kad dėl nenuvalytų langų ir šviesos trūkumo 

kamerose, dėl negalėjimo atidaryti langą ar jį tinkamai užsandarinti būtų raštu ar žodžiu kreipęsis į 

Lukiškių TI-K administraciją ar į Šiaulių TI administraciją. Kreipimosi į institucijos administraciją 

aspektas yra svarbus siekiant įvertinti, ar ji, žinodama apie tam tikrų reikalavimų galimą 

nesilaikymą, ėmėsi veiksmų, kad tai būtų patikrinta, o informacijai pasitvirtinus, ėmėsi veiksmų, 

kad pažeidimai būtų pašalinti. Atsižvelgiant į visa tai, Lukiškių TI-K ir Šiaulių TI neteisėti 

veiksmai šiais aspektais nekonstatuoti, o pareiškėjo skundo argumentai atmetami, kaip nepagrįsti. 

Pareiškėjas skunde nurodo, kad jam Lukiškių TI-K ir Šiaulių TI išduodavo nepakankamai 

tualetinio popieriaus ir tualetinio muilo (po 1 vnt.), o Lukiškių TI-K išduodama patalynė buvo 

nepilnavertė. Pareiškėjas skunde taip pat nurodė, kad Lukiškių TI-K jam neužtekdavo skiriamų 15 

minučių pasinaudoti dušu. 

Nuteistųjų ir suimtųjų materialinis buitinis aprūpinimas vykdomas vadovaujantis teisingumo 

ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 1R-139 „Dėl arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir 

laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekančių nuteistųjų, suimtųjų ir vaikų (kūdikių), 

esančių pataisos namų vaikų (kūdikių) namuose, materialinio buitinio aprūpinimo normų 

patvirtinimo“, kuriame nustatytos nuteistų vyrų ir moterų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę 

pataisos namuose, aprūpinimo apranga, patalyne ir asmens higienos priemonėmis normos. Pagal 

šio teisės akto nuostatas, nuteistiesiems vyrams kas mėnesį išduodamas 1 ritinėlis tualetinio 

popieriaus. Skundo argumentai, kaip nurodo pareiškėjas – dėl patalynės nepilnavertiškumo – 

pernelyg abstraktaus pobūdžio, todėl teismas neturi galimybės jų įvertinti. Atitinkamai dėl tos 

pačios priežasties nėra galimybės įvertinti pareiškėjo papildomai (susipažinus su Šiaulių TI 

atsiliepimu) pateikiamos bendro pobūdžio informacijos (b. l. 178) dėl valymo priemonių ir 

inventoriaus neišdavimo. HN 76:2010 68 punkte nustatyta, kad laisvės atėmimo vietose 

laikomiems asmenims turi būti sudaryta galimybė praustis po dušu ne rečiau kaip vieną kartą per 

savaitę. Prausimosi trukmė minėtoje higienos normoje nenustatyta. Maksimalią 15 minučių 

naudojimosi dušu trukmę nustato Lukiškių TI-K direktoriaus 2010 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. 1-40 

„Dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo laikomų asmenų išvedimo į dušą tvarkos aprašo 



patvirtinimo“ (minėtu įsakymu patvirtinto aprašo 4 punktas). Atsižvelgiant į aptartą teisinį 

reguliavimą, nenustatyta, kad Lukiškių TI-K, suteikdamas pareiškėjui 15 minučių per savaitę 

pasinaudoti dušu, pažeidė teisės aktų reikalavimus. Atsižvelgiant į visa tai, darytina išvada, kad 

Lukiškių TI-K ir Šiaulių TI neteisėti veiksmai šiais aspektais nekonstatuoti, o pareiškėjo skundo 

argumentai atmetami, kaip nepagrįsti. 

Pareiškėjas skunde nurodė, kad būdamas Lukiškių TI-K ir Šiaulių TI nuolat jautė alkį. 

Fiziologines mitybos normas atskiroms kalinamų asmenų grupėms nustato Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 14 patvirtintos Fiziologinės mitybos normos 

asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose (pavyzdžiui, nedirbantiems 

vyrams yra nustatyta 2 298 kcal per parą norma). Pastebėtina, kad pareiškėjas nei karto nesikreipė į 

Lukiškių TI-K administraciją ar į Šiaulių TI administraciją, kitas institucijas, kurios galėjo 

patikrinti, ar pareiškėjo gaunamas maitinimas atitinka teisės aktais nustatytą jo energetinę vertę. 

Byloje nėra duomenų, kad pareiškėjo buvimo Lukiškių TI-K ir Šiaulių TI laikotarpiu būtų atlikti su 

tuo susiję tikrinimai, todėl padaryti išvadą, kad pareiškėjui buvo teikiamas maitinimas, kuris 

neatitiko minėtu nutarimu nustatytos energetinės vertės, nėra pakankamo pagrindo. Atsižvelgiant į 

tai, neteisėti Lukiškių TI-K ir Šiaulių TI neteisėti veiksmai šiuo aspektu nekonstatuoti, o pareiškėjo 

skundo argumentai atmetami, kaip nepagrįsti. 

Pareiškėjas skunde nurodė, kad dauguma pareigūnų serga sadizmu (arba turi sadistinį asmenybės 

sutrikimą), tačiau šios aplinkybės nedetalizavo, t. y. nenurodė, iš kokio elgesio buvo daroma tokia 

išvada, nepateikė daugiau su tuo susijusių konkrečių aplinkybių. Byloje taip pat nėra duomenų, 

kad pareiškėjas su skundais dėl pareigūnų elgesio būtų kreipęsis į Lukiškių TI-K administraciją ar į 

Šiaulių TI administraciją. Atsižvelgiant į tai, ir į tai, kad pareiškėjo su tuo susiję argumentai yra 

pernelyg abstraktaus pobūdžio, šios pareiškėjo nurodomos faktinės aplinkybės nevertintinos. 

Pareiškėjas skunde taip pat nurodė, kad Lukiškių TI-K ir Šiaulių TI jam nebuvo suteikti ilgalaikiai 

pasimatymai. 

Nuteistųjų teise į ilgalaikius pasimatymus yra užtikrinama Konvencijos 8 straipsnyje garantuojama 

teisė į šeimos gyvenimo gerbimą, todėl būtina garantuoti tinkamą teisės į šeimos gyvenimo 

gerbimą įgyvendinimą, kad asmuo, atitinkantis įstatymų keliamus reikalavimus, galėtų palaikyti 

ryšius su savo artimaisiais ir tokiu būdu saugoti ir puoselėti savo šeimą. Pažymėtina, kad šiuo 

atveju nuo kiekvieno konkretaus asmens, atitinkančio įstatymų keliamus reikalavimus, priklauso, 

ar jis pasinaudos šia teise ir kaip jis ja naudosis. Kiekvienu konkrečiu atveju ši teisė gali būti 

realizuojama įstaigos administracijos darbuotojams pateikiant prašymą dėl pasimatymo suteikimo. 

Lukiškių TI-K atsiliepime nurodė, kad būdamas Lukiškių TI-K pareiškėjas neturėjo nei ilgalaikių, 

nei trumpalaikių pasimatymų, nes dėl pasimatymų organizavimo nesikreipė (b. l. 32, 68). Šiaulių 

TI atsiliepime taip pat nurodė, kad būdamas Šiaulių TI pareiškėjas į administraciją su prašymu 

suteikti ilgalaikį pasimatymą su sutuoktine nesikreipė (b. l. 79). Byloje nėra duomenų, kad 

Lukiškių TI-K ar Šiaulių TI būtų atsisakę suteikti pareiškėjui ilgalaikį pasimatymą. Be to, Šiaulių 

TI atsiliepime nurodė, kad pareiškėjo teisinė padėtis jo buvimo Šiaulių TI laikotarpiu buvo 

suimtasis (b. l. 79). Suimtųjų teisę pasimatyti reglamentuoja SVĮ 22 straipsnis, kurio 2 dalyje 

nustatyta, kad vienas suimtojo pasimatymas gali trukti ne ilgiau kaip dvi valandas. Ilgalaikiai 

pasimatymai SVĮ nenumatyti, taigi, pareiškėjas neatitiko įstatymų keliamų reikalavimų (dėl 

teisinės padėties) teisei į ilgalaikius pasimatymus Šiaulių TI realizuoti. Atsižvelgiant į tai, 

pareiškėjo su tuo susiję argumentai atmetami kaip nepagrįsti, o Lukiškių TI-K ir Šiaulių TI 

neteisėti veiksmai šiuo aspektu nekonstatuoti. 

Remiantis tuo, kad nagrinėjamu atveju byloje buvo konstatuoti Lukiškių TI-K neteisėti veiksmai 

(neveikimas) dėl minimalaus vienam asmeniui tenkančio kamerų ploto užtikrinimo ir tinkamo 

sanitarinių mazgų įrengimo, teismui kyla pagrindas svarstyti kitų viešosios atsakomybės sąlygų 

buvimo klausimą. 



Pareiškėjas skunde tvirtina, kad dėl nežmoniškų laikymo sąlygų Lukiškių TI-K ir Šiaulių TI jis 

patyrė didžiulių nepatogumų, didelių dvasinių skausmų, depresiją, sveikatos žalojimą, sutriko 

socialiniai ryšiai, buvo žeminamas jo orumas, pažeidžiamas privatumas. 

Pagal CK 6.250 straipsnio 1 dalį, neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai 

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

pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Neturtinės 

žalos atlyginimas pinigais priteisiamas, jeigu konkrečiu atveju nustatoma, kad teisės pažeidimo 

pripažinimo nepakanka pažeistai teisei apginti (žr. EŽTT 2003 m. lapkričio 6 d. sprendimą byloje 

M. prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 53161/99). Analogišką praktiką nuosekliai formuoja ir LVAT (žr. 

LVAT 2008 m. balandžio 16 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A
444

-619/2008, 2010 m. 

spalio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A
146

-1240/2011; 2012 m. sausio 26 d. nutartį 

administracinėje byloje Nr. A
756

-143/2012). Dėl CK 6.250 straipsnio taikymo teisminėje praktikoje 

ne kartą buvo išaiškinta, kad neturtine žala pripažintinas ne bet koks valdžios institucijų neteisėtais 

veiksmais (neveikimu) padarytas neigiamas poveikis. Šiuo aspektu būtina nustatyti, kad poveikis 

buvo pakankamai intensyvus, kad asmuo tikrai patyrė dvasinius išgyvenimus, realiai pajautė 

emocinę depresiją (žr. LVAT 2013 m. rugsėjo 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A
822

-

1409/2013). 

Pareiškėjo skundo argumentai dėl sveikatos žalojimo byloje esančiais įrodymais nepagrįsti, tačiau 

pagal susiklosčiusią administracinių teismų praktiką, kalinimo sąlygų netinkamumas gali būti 

pripažįstamas kaip įtakojantis neturtinės žalos atsiradimą, nepriklausomai nuo to, ar yra kilusios 

sveikatos sutrikdymo pasekmės. 

Nors tam tikras kalinamųjų privatumo, jų judėjimo laisvės apribojimas ir su tuo susiję neigiami 

išgyvenimai, patyrimai paprastai yra neišvengiama bausmės pasekmė, susijusi su jo esme, tikslais 

ir saugiu vykdymu, tačiau, atsižvelgiant į pareiškėjo skundo pagrindą, dalyką ir į nustatytas 

aplinkybes dėl netinkamų jo bausmės atlikimo sąlygų, įvertinus pažeidimų trukmę ir mastą, galima 

teigti, kad pareiškėjas neabejotinai patyrė fizinių nepatogumų, papildomą diskomfortą, teisės aktais 

garantuotos minimalios gyvenimo kokybės pablogėjimą, kurių nebūtų patyręs, jei būtų buvęs 

laikomas teisės aktų nustatytomis sąlygomis. Be to, LVAT praktikoje nuosekliai laikomasi 

pozicijos, kad asmuo, kuris yra kalinamas netinkamomis sąlygomis, patiria neturtinę žalą, kaip ji 

yra apibrėžta CK 6.250 straipsnio 1 dalyje (žr. LVAT administracines bylas Nr. A
143

-1966/2008, 

A
502

-734/2009). Ši aplinkybė taip pat konstatuota ir EŽTT praktikoje (žr. EŽTT 2008 m. lapkričio 

18 d. sprendimą byloje S. prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 871/02). Atsižvelgiant į tai, darytina 

išvada, kad pareiškėjas turi teisę į neturtinės žalos atlyginimą. 

Atlygintinos neturtinės žalos dydžio nustatymas yra teismo prerogatyva ir teismo funkcija yra 

nuspręsti, kokia suma pinigais gali būti teisinga ir protinga satisfakcija padarytai žalai atlyginti, jei 

asmens teisės pažeidimo pripažinimas teismo sprendimu nėra pakankama ir teisinga satisfakcija už 

patirtą skriaudą. Pareiškėjui priteistino neturtinės žalos atlyginimo dydžio aspektu, pažymėtina, 

kad pareiškėjas su skundais dėl netinkamų laikymo sąlygų į Lukiškių TI-K administraciją ir į 

Šiaulių TI administraciją ginčo laikotarpiu nesikreipė, dalis nustatytų pažeidimų nebuvo 

nepertraukiami, t. y. pareiškėjui tenkanti kameros ploto norma kito ir dalį ginčui aktualaus 

laikotarpio atitiko teisės aktų reikalavimus, o dalis nustatytų pažeidimų (dėl trumpalaikio laikymo 

kamerų įrengimo trūkumų) pareiškėjo atžvilgiu buvo trumpalaikiai. Byloje taip pat nenustatyta, 

kad kalinimo įstaigos būtų sąmoningai siekusios pažeminti pareiškėjo orumą ar nežmoniškai su juo 

elgtis. Nepaisant to, teismo vertinimu, šiuo atveju asmens teisių pažeidimo pripažinimas teismo 

sprendimu, atsižvelgiant į byloje nustatytų aplinkybių visetą ir ypač į tai, kad buvo konstatuotas 

Konvencijos 3 straipsnio pažeidimas, nebūtų pakankama ir teisinga satisfakcija. Atsižvelgdamas į 

nustatytas faktines aplinkybes (įvertinus ir tai, kad Lukiškių TI-K neužtikrino pareiškėjo 

minimalaus privalomo privatumo), pažeidimo mastą, trukmę ir pasekmes, Lietuvoje 

egzistuojančias valstybės ekonomines darbo užmokesčio bei pragyvenimo sąlygas (pagal Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1543 1 punktą, minimali mėnesinė 

alga ginčo laikotarpiu buvo 1 000 Lt (289,62 Eur)), vadovaudamasis aktualia EŽTT ir LVAT 



formuojama praktika, sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, teismas daro išvadą, kad 

nagrinėjamu atveju dėl padarytų pažeidimų pareiškėjo patirtai neturtinei žalai atlyginti adekvati 

suma yra 2 100 Eur, todėl pareiškėjui iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių TI-

K, neturtinei žalai atlyginti priteistina 1 100 Eur ir iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos 

Šiaulių TI, neturtinei žalai atlyginti priteistina 1 000 Eur. 

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 

straipsniais, 88 straipsnio 5 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu, 

n u s p r e n d ž i a: 

Pareiškėjo V. K. skundą tenkinti iš dalies. 

Priteisti pareiškėjui V. K. iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo 

izoliatoriaus-kalėjimo, 1 100 Eur (vieną tūkstantį vieną šimtą eurų) neturtinei žalai atlyginti. 

Priteisti pareiškėjui V. K. iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus, 1 000 Eur (vieną tūkstantį eurų) neturtinei žalai atlyginti. 

Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas 

Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos 

administracinį teismą. 

Teisėja Halina Zaikauskaitė 


