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Vilnius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisejq kolegija, susidedanti iS teisejq Ramflno
Gadliausko, Vaidos Urmonaites-Maculevidienes (kolegijos pirmininke) ir Skirgailes T,alimienes
(praneieja),
teismo posedyje apeliacine ra5ytinio proceso tvarka i5nagrinejo administracing byl4 pagal
parei5kejo
apeliacini skund4 del Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m.
lapkridio 16 d. sprendimo administracineje byloje pagalpareiSkejo
skund4 atsakovui
Lietuvos valstybei, atstovaujamai Kauno tardymo izoliatoriaus, del neturtines Zalos atlyginimo
priteisimo.
Teisejq kolegija

nustatd:
I.

1. PareiSkejas
(toliau - ir parei5kejas) su skundu kreipesi i Kauno apygardos
administracini teism4, praSydamas priteisti i5 atsakovo Lietuvos valstybes, atstovaujamos Kauno
tardymo izoliatoriaus, (toliau - ir atsakovas)1 000 Eur neturtines Zalos atlyginim4.
2. Parei5kejas nurodd, kad jis 2016 m. sausio 2I d. atvyko iKauno tardymo izoliatoriq (oliau
- ir Kauno TI), kur asmens kratos metu i5 jo patikrinimui buvo paimti jo asmeniniai daiktai - virdulys,
kuris buvo gr4zintas tik po 6 parq. Parei5kejas paLymejo, kad kameroje, i kuri4 buvo paskirtas
pareiSkejas,taippat nebuvo virdulio, virduliq neturejo ir kiti su juo laikyti suimtieji ir mane, kad
paimant asmeniui priklausanti daikt4 patikrinti, jam turetq buti i5duodamas kitas. PareiSkejas nurodd,
jog neturedamas virdulio negalejo uZsivirti kavos ir arbatos, pasigaminti uZpilamo maisto, del to
patyre paZeminim4, emocing depresij4, labai dideli psichini fu fi,zini skausm4.
3. Atsakovas Lietuvos valstybd, atstovaujama Kauno TI, atsiliepime praSe pareiSkejo skund4
atmesti.

4. Atsakovo atstovas Kauno TI nurode, kad parei5kejas i Kauno TI atvyko 2016 m. sausio
21 d. Vykdant patikrinim4 i5 parei5kejo buvo paimtas virdulys, kuris turejo bnti gr4iintas iki sausio
29 d., tadiau buvo gr4Zintas sausio 27 d. Parei5kejas pretenzijq del virdulio gr4Zinimo nereiSke.
Atsakovo teigimu, parei5kejas melagingai teige, jog kiti kameroje buvg asmenys virduliq neturejo ir
nutylejo tq fakt4, kad kalinamiems Kauno TI asmenims papraSius karSto vandens jiems atne5a
Apsaugos ir prieZiuros skyriaus bei Socialines reabilitacijos skyriaus pareigfinai.

il.

5. Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. lapkridio 16 d. sprendimu pareiskejo
Sauliaus Busilo skund4 atmete.

6. 'Ieismas nurodd, kad laisves atemimo vietose laikomiems asmenims perduotq ar
isigyq
daiktq ir informacijos laikmenq tikrinimo, perZifrejimo, perklausymo bei laikymo tvark4, s4ly!as,

terminus reglamentuoja Laisves atemimo vietose laikomiems asmenims perduotr4 ar jsigytq daiktq ir
informacijos laikmenq tikrinimo, perZi[rejimo, perklausymo bei laikymo tvarkos apraSas, patvirtinias
2012 m' kovo 30 d. Kalejimq departamento direktoriaus
isakymu Nr. V-124 ltoliau - ir Aprasasl.
ApraSo 12 punkto I dalis numato, kad daiktai turi bflti patikrinti, uZregistruoti ir iSduoti asmenims
pasiraSl'tinai ne veliau kaip per penkias darbo dienas nuo jq priemimo, kompiuteriai ir informacinds
laikmenos - per desimt darbo dienq nuo jq priemimo. Siame punkte nustatytas terminas motyvuotu
laisves atemimo vietos direktoriaus sprendimu gali btti pratgstas, tadiau bendras patikiinimo
laikotarpis negali b[ti ilgesnis kaip dvidesimt darbo clienq.
7. I5 bylos duomenq teismas nustate, kad2016 m. sausio 21 d. parei5kejui atvykus f Kauno
Ti, buvo atlikta asmens krata ir jo daiktq patikrinimas. Asmens kratos ir daiktq patikrinimo metu
buvo paimti parei5kejui priklausantys daiktai * televizorius su pulteliu ,,T'V STAR',, USB raktas.
prailgintuvas, elektrinis virdulys ir kt. Daiktai pareiSkejui buvo grqiintr 2016 m. sausio 27 d.
Pirmosios instancijos teismas sprende, jog Siuo atveju Apra5o reikalavimai nebuvo paLeisti, t. y.
daiktai buvo gr4Zinti per 5 darbo dienas nuo jq paemimo.
8. Teismas paLymejo, kad teises aktai,reguliuojantys tardymo izoliatoriaus veikl4 nenumato,
kad vietoje paimtq patikrinti daiktq suimtiesiems (nuteistiesiems) atvykusiems tardymo izoliatorirl
I
b[tq pateikiami kiti. Teismas padare iSvad4, kad Kauno TI pareigfinai vykde Apra5o reikalavimus,
pareiSkejo pretenzljapakeisti tikrinam4 daikt4 kitu yra neteiseta ir diskriminuojanti asmenq, iS kuriq
paimti tikrinimui kiti daiktai, ne virduliar, atlvilgiu.
9. Teismas padare iSvad4, kad nagrinejamu atveju, nenustadius atsakovo atstovo neteisetq
veiksmq, ndra vienos i5 esminiq neturtines Zalos atlyginimo sQlygq, nera pagrindo i5vadai, kad
neturtine Lala i5 viso buvo padaryta. Kitus pareiSkejo argumentus, kuriq pagrindu pareiSkejas prase
priteisti neturling Zal4, teismas laike nepagristais, nes nefrodytas pats paZeidimr4 buvimo faktas.

III.

10. Parei5kejas
s apeliaciniame skunde pra5o panaikinti Kauno apygardos
administracinio teismo 2016 m.lapkridio 16 d. sprendim4 ir jo skund4 tenkinti.
11. Parei5kejas teigia, jog pirmosios instancijos teismas nesilaike irodymq vertinimo
taisykliq, taip pat neteisingai skaidiavo Lietuvos Respublikos administraciniq bylq teisenos fstatyme
(toliau - it ABT{) nustatytus terminus. Virdulys i5 parei5kejo buvo paimtas 2016 m. sausio 2l d."
tadiau grELintas buvo 2016 m. sausio 27 d., t. y. praejus daugiaunei 5 paroms. PareiSkejas nurodo,
kad Kauno TI pareigDnai kar5to vandens atnesti galedavo tik vien4 kart4 per dien4, 8 val. vakaro. Jis
be kar5to vandens patyre kandias, negalejo vartoti vaisiq arbatos, Siltu vandeniu valytis dantq, skustis.
Parei5kejo teigimu, atsakovas neatliko pareigos elgtis apdariai ir rflpestingai, todel tokiu b[du paZeide

jo teises.

Teisejq kolegija

konstatuoj

a:

IV,

12. Nagrinejamoje

byloje gindas kilo del neturtines Zalos, kuri4 pareiSkejas patyre
negaledamas uZsivirinti vandens ir taip patenkinti savo poreikiq, Kauno TI pareig[nams paemus jo
virduli patikrai ir negr4linus laiku, atlyginimo.

J

13.

Pirmosios instancijos teismas atmete parei5kejo pra5ym4 priteisti iS atsakovo Kauno TI
1000 Eur neturtines Lalos atlyginim4, konstatavgs, kad Kauno TI pareigunai neatliko neteisetq
veiksmq.
14' Parei5kejas apeliaciniame skunde nesutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu
irodymq vertinimu ir padarltomis i5vadomis.
15. Lietuvos Respublikos administraciniq bylq teisenos fstatymo 140 straipsnio I dalyje
nustatyta, kad teismas, apeliacine tvarka nagrinedamas byl4, patikrina pirmosios instancijos teismo
sprendimo pagristum4 ir teisetumE, neperLengdamas apeliacinio skundo ribq.
16_
instancijos_teismo teisejq kolegija, visq pirma., paLymi, jog Europos
.Apeliacines
Zmogaus Teisirl Teismo (toliau - ir
ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo-praktikoje
ne kart4 palymeta, kad teismo pareiga pagristi priimt4 spendim4 neturetq bfiti supraniama kaip
reikalavimas detaliai atsakl'ti i kiekvien4 argument4, o atmesdamas apeliacini skund4, apeliacines
instancijos teismas gali tiesiog pritarti Zemesnds instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (2r.,
pvz.,EZTT 1994 m. balandZio 19 d. sprendim4 byloje Van cle Hirkpties Nyclerlandus (pareiskimo
Nr. 16034/90); l9g7 m. gruodZio ig d. sprendim4 byloje lleite prieS Suomiiqipareiskimo
Nr'20772192); Lietuvos vy{ausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkridio 14 d. nutarti
administracineje byloje Nr. .4.261-35 55l20ll ir kt.).
17. Vertindama apeliacinio skundo teiginius del netinkamo lrodymq vertinimo teisejq
kolegija paLymi, kad pagal ABTI 56 straipsnio 6 dali, teismas ivertina irodymus pagal vidini savo
isitikinim4, pagrfstq visapusi5ku, i5samiu ir objektyviu bylos aplinkybiq viseio isnagrinijimu,
vadovaudamasis istatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Taigi konstatuoti tam tikro
fakto buvim4 ar nebuvim4 galima tik remiantis byloje surinktq frodymq visuma, o ne atskirais
irodymais. Nustatant teisiSkai reik5mingas aplinkybes, turi buti ivertintas surinktq frodymq
pakankamumas, jq nuoseklumas, galimi jq prie5taravimai, logi5kumas, atitinkamq duomenq
nurodymo aplinkybes, irodymq Saltiniq patikimumas. I5 ABT{ 56 straipsnio 6 dalies taip pat seka,
kad irodymq vertinimas, kaip objektyvios tiesos nustatymo procesas, grindLiamas subjektyviu
faktoriumi vidiniu isitikinimu. Vidinis isitikinimas tai ne i5ankstinis isitikinimas, nuojauiu, o
irodymais pagrista iSvada, kuri padaroma i5 surinktq irodymq, kada iSnagrinejami reikSmingi fuktai,
i5keliamos ir i5tiriamos galimos versijos, ivertinamas kiekvienas lrodymas atskirai ir jq visuma.
18. .Del irodymq verlinimo Lietuvos vyriausias administracinis teismas administracineje
byloje Nr. A4-121212006 yra konstatavgs, kad proceso Salis turi teisg teikti irodymus, pagrindZiandius
jos reikalavimus, dalyvauti juos tiriant, savaip juos interpretuoti, parei5kiant nuomong del
irodymq
galios. ABTI 56 straipsnio 6 dalyje suformuluotos irodymq vertinimo taisykles, kuriq esme yra ta,
kad bylos irodymus teismas vertina pagal savo vidiniisitikinim4, pagrist4 i5samiu ir objektyviu bylos
aplinkybiq viseto i5nagrinejimu, vadovaudamasis istatymu, taip pat teisingumo ir protingumo
kriterijais. Taigi, nei vienos proceso Salies pateikta irodymq interpretacija teismui nera privalo ma (Lr.,
pvz., Lietuvo^s^ vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsejo 13 d. nutarti administracineje
byloje Nr. 4822-25 6412012).
Parei5kejas apeliaciniame skunde i5rei5ke savo pozicij4 del bylos aplinkybiq vertinimo,
tadiau, kaip mineta, procesines Salies pateiktas i5tirlq jrodymq vertinimas, nepaneigus tirtq irodymq
kitais, teismui nera privalomi. Nesant naujq irodymq, paneigiandiq teismo padarytas i5vadas,
apeliacines instancijos teismas tik patikrina, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino b,vloie
surinktus irodymus ir ar padare pagristas iSvadas, remdamasis surinktais irodymais.
20. AtsiZvelgiant i tai, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas nurodytq irodymq
vertinimo taisykliq nepaZeide. Priimdamas sprendim4, pirmosios instancijos teismas remesi istatymo
nustatyta tvarka surinktais ir teisminio bylos nagrinejimo metu patikrintais irodymais, sprendime
nuosekliai ir i5samiai iSdeste, kuriais irodymais grindZiamos teismo i5vados, o kurie irodymai
atmetami. Todel apeliacinio skundo argumentai del aplinkybiq netinkamo vertinimo yra nepagristi ir
atmestini..
21. Teisejq kolegija atkreipia demesi, kad Apra5o 12 punkto 1 dalyje nurodyta. jog daiktai
turi bflti patikrinti, uZregistruoti ir i5duoti asmenims pasira5ytinai ne veliau kaip per penkias darbo
dienas nuo jq priemimo, kompiuteriai ir informacijos laikmenos * per de5imt darbo dienq nuo jq

x

nlffl

-

19.

-

I

priemimo. Pastebetina, kad Apra5e nurodytas terminas skaidiuojamas ne kalendorindmis, o darbo
dienomis, taigi byloje nustadius, kad virdulys i5 parei5kejo buvo paimtas, jam atvykus i Kauno 'fl
2016 m. sausio 21 d., o atiduotas, jam i5vykstant - 2016 m. sausio 27 d., t. y. po 4 darbo dienq (2016
m. sausio 23, 24 d. buvo poilsio dienos), sprgstina, kad pirmosios instancijos teismas pagristai
konstatavo, jog Kauno TI teises aktq reikalavimq, gr4Zindamas parei5kejui virduli po 4 darbo dienq,
nepaZeide ir Kauno TI pareig[nai Siuo aspektu neteisetq veiksmq neatliko.
22. Byloje esantis Kauno TI informacinis pranesimas patvirlina, kad laikinai ar visiSkai
neturindiq virdulio ar vandens Sildytuvo suimtqjq ar nuteistqjq pra5ymu, atsiZvelgiant I istaigoje
nustatytos dienotvarkes ypatumus, karstas vanduo gerimui pasigaminti, tiekiams du kartus dienoje
po rytinio ir po vakarinio patikrinimq (b. l. 50), be to, byloje esandiame Kauno TI2016 m. kovo 15 c..
ra5te Nr. 13-40 ,,Del skundo i5nagrinejimo" nurodyta, kad parei5kejas buvo paskinas i kamer4,
kurioje esantys suimtieji turejo virdulius ir jis galejo uZsivirinti vandens, todel pareiSkejo skundo
argumentai, kad pareigDnai galedavo atnesti kar5to vandens tik vien4 kart4 per dien4 8 val. vakaro,
laikomi neirodytais. Taip pat pastebetina, kad tam tikri suimtqjq (nuteistqjq) asmenq patirti
nepatogumai yra nei5vengiama kalinimo pasekme ir yra labiausiai sietini su jq padiq elgesiu, lemusiu
asmens patekim4 i laisves atemimo viet4.
23. Teisejq kolegija paLymi, kad CK 6.271 straipsnio 1 dalis nustato, jog LaIq, atsiradusi4
del valstybes valdZios institucijq neteisetq aktq, privalo atlyginti valstybe i5 valstybes biudZeto
nepaisydama konkretaus valstybes tarnautojo ar kito valstybes valdZios institucijos darbuotojo kaltes.
CK 6.271 straipsnyje numatyta vie5oji atsakomybe atsiranda esant trims s4lygoms: neteisetiems
veiksmams ar neveikimui, Lalai ir prieZastiniam rySiui tarp neteisetq veiksmq (neveikimo) ir Zalos.
Nenustadius bent vienos i5 minimq trijq vie5osios atsakomybes s4lygq, kaip ir nagrinejamu atveju neteisetq veiksmq, valstybei ar savivaldybei pagal CK 6.27 1 straipsni nekyla turtine prievole atlyginti
LaIq.

24.

Apeliacines instancijos teismas, apibendrindamas Sioje nutartyje nurodytas bylos
faktines ir teisines aplinkybes, daro i5vadE, kad parei5kejo apeliacinis skundas atmetamas, o Kauno
apygardos administracinio teismo sprendimas paliekamas nepakeistas,
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniq bylq teisenos istatymo 144 straipsnio
1 dalies I punktu, teisejq kolegija

nutaria:
parei5kejo

apeliacini skund4 atmesti.

Kauno apygardos administracinio teismo 2016

m. lapkridio 16 d,

sprendim4 palikti

nepakeist4.

Nutartis neskundZiama.
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