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SKUNDO ESMĖ 

 

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2018 m. rugpjūčio 21 d. gavo X (toliau 

vadinama ir – Pareiškėjas) skundą (toliau vadinama ir – Skundas) (Skundo papildymo raštai gauti 

2018 m. rugpjūčio 30 ir 2018 m. rugsėjo 6 d.) dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus (toliau vadinama ir 

– ŠTI, Šiaulių TI) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai apribojus teisę į gynybą 

prieš skiriant jam drausmės nuobaudą.  

 

2. Skunde nurodoma: 

2.1. „Šiaulių tardymo izoliatoriuje, taikant administracines nuobaudas nėra užtikrinama 

teisė kaip gynybos priemonė į drausmės komisiją išsikviesti sau norimą atstovauti, apginti save, 

advokatą“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 

2.2. „[...] padarius pažeidimą ŠTI ir atsisakius parašyti pasiaiškinimą raštu, neesu 

nuvedamas į drausmės komisiją, kad galėčiau save apginti žodžiu, o nuobauda paskiriama man už 

akių, man nedalyvaujant, nors aš paaiškinau, kad noriu eiti į drausmės komisiją.“ 

 

3. Pareiškėjas prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes. 

 

 

TYRIMAS IR IŠVADOS 

 

Tyrimui reikšmingos aplinkybės 

 

4. Seimo kontrolierius 2018 m. rugpjūčio 28 d. raštu Nr. 4D-2018/1-1081/3D-2324 

kreipėsi į Šiaulių TI direktorių, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2018 m. 

rugsėjo 26 d. Seimo kontrolierius gavo 2018 m. rugsėjo 20 d. ŠTI raštą Nr. 14/01-11180.  

Iš pateiktos informacijos ir papildomų dokumentų nustatyta: 

4.1. „[...] patikrinus Suimtųjų ir nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų), 

skundų, peticijų tardymo izoliatoriaus direktoriui registracijos žurnalus laikotarpiu nuo 2017-01-12 

iki 2018-08-28, nustatyta, kad X į Šiaulių TI direktorių su prašymais dėl advokato dalyvavimo 

skiriant drausmines nuobaudas nesikreipė.“ 

4.2. „[...] 2018-08-10 suimtajam X skirtos dvi drausminės nuobaudos  

Nr. 25/04-775 ir Nr. 25/04-776. ŠTI drausminės nuobaudos skiriamos vadovaujantis Suėmimo 

vykdymo įstatymo 36 straipsniu. Vadovaujantis Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių  

23 skyriaus 129 punktu „Kiekvienas suimtasis, prieš skiriant jam nuobaudą, turi būti informuotas 
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apie nusižengimą, kuriuo jis įtariamas, ir jam turi būti suteikta galimybė apsiginti, pasiaiškinant 

raštu“, o suimtajam atsisakius pasiaiškinti raštu, vadovaujamasi Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos 

taisyklių 23 skyriaus 130 punktu „Jei suimtasis, kuris įtariamas pažeidęs suėmimo vykdymo režimo 

reikalavimus, atsisako pasiaiškinti raštu, šis atsisakymas įforminamas protokolu“. X per laikotarpį 

nuo 2017-01-12 iki 2018-08-28 ŠTI baustas drausmine tvarka 25 kartus. Iš jų tris kartus buvo 

svarstomas Drausmės komisijoje. 2018-08-10 skirtos dvi drausmės nuobaudos, suimtasis 

pasiaiškinimų nerašė, yra protokolai dėl suimtojo atsisakymo pasiaiškinti raštu“; 

4.3. „2018-08-10 suimtojo X drausmės pažeidimai Drausmės komisijoje svarstomi 

nebuvo, todėl X atsisakymo dalyvauti Drausmės komisijos posėdyje nėra. Drausmės komisijos 

posėdis vyko 2018-08-09 (Drausmės komisijos protokolo Nr. 20/014542), šiame posėdyje minėto 

suimtojo drausmės pažeidimai svarstomi nebuvo. Suėmimo vykdymo įstatymo 36 straipsnis 

nenumato, kad skiriant suimtiesiems nuobaudas būtinas Drausmės komisijos sudarymas ir suimtojo 

dalyvavimas joje. ŠTI Drausmės komisija sudaryta vadovaujantis Bausmių vykdymo kodeksu, 

kadangi Šiaulių tardymo izoliatoriuje laikomi ir nuteisti asmenys. Administracijos sprendimu 

Drausmės komisijoje gali būti svarstomi ir suimtųjų padaryti drausmės pažeidimai dėl 

rekomendacijų įstaigos direktoriui sprendimams priimti.“ 

 

Tyrimui reikšmingi teisės aktai 

 

5. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo: 

„12 straipsnis.  Seimo kontrolierių tiriami skundai 

1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, 

biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje.“ 

 

6. Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo: 

„34 straipsnis. Suimtiesiems skiriamos nuobaudos 

1. Už suėmimo vykdymo režimo pažeidimą suimtiesiems gali būti skiriamos šios 

nuobaudos: 

1) papeikimas; 

2) pasivaikščiojimo pailginto laiko panaikinimas; 

3) teisės apsipirkti tardymo izoliatoriaus parduotuvėje (išskyrus higienos reikmenis ir 

kanceliarines prekes) atėmimas iki vieno mėnesio; 

4) uždarymas į drausmės izoliatorių iki dešimties parų šio straipsnio 2 dalyje nurodytais 

atvejais ir tvarka. 

[...]“; 

„36 straipsnis. Nuobaudų skyrimo suimtiesiems tvarka 

1. Šio įstatymo 34 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta nuobauda skiriama rašytiniu 

įgalioto pareigūno nutarimu arba įsakymu. Pareigūnų, turinčių teisę skirti nuobaudas suimtiesiems, 

sąrašas ir jų įgaliojimai skiriant nuobaudas nustatyti Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse. 

[...].“ 

 

7. Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta: 

„127. Suėmimo vykdymo įstatyme nustatytas paskatinimo priemones ir nuobaudas 

suimtiesiems turi teisę skirti tardymo izoliatoriaus direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas. 

[...] 

129. Kiekvienas suimtasis prieš skiriant jam nuobaudą turi būti informuotas apie 

nusižengimą, kuriuo jis įtariamas, ir jam turi būti suteikta galimybė apsiginti, pasiaiškinant raštu. 

[...].“ 
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Tyrimo išvados 

 

8. Skunde Pareiškėjas nurodo, kad Šiaulių TI pareigūnai 2018 m. rugpjūčio 10 d. 

nenuvedė jo į Drausmės komisiją, kad galėtų save apginti prieš skiriant jam drausmės nuobaudą, be 

to, Pareiškėjo pasirinktam advokatui nebuvo leista dalyvauti Drausmės komisijos posėdyje. 

 

9. Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 36 straipsnyje numatyta nuobaudų 

skyrimo suimtiesiems tvarka. Už suėmimo vykdymo režimo pažeidimą nuobauda skiriama rašytiniu 

įgalioto pareigūno nutarimu arba įsakymu. Spendimą priima tardymo izoliatoriaus direktorius arba 

jį pavaduojantis pareigūnas (šios pažymos 6, 7 punktai). Remiantis teisiniu reglamentavimu, 

drausmės komisijos dalyvavimas priimant sprendimą dėl nuobaudų skyrimo suimtiesiems nėra 

numatytas. Kartu atkreiptinas dėmesys, kad, remiantis Tardymo izoliatoriaus vidaus taisyklių 129 

punktu, kiekvienas suimtasis prieš skiriant jam nuobaudą turi būti informuotas apie nusižengimą, 

kuriuo jis įtariamas, ir jam turi būti suteikta galimybė apsiginti, pasiaiškinant raštu.  

 

10. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjui 2018 m. rugpjūčio 10 d. ŠTI 

direktoriaus nutarimais Nr. 25/04-775 ir Nr. 25/04-776 buvo skirtos dvi drausmės nuobaudos. 

Atsižvelgiant į tai, kad Drausmės komisijos dalyvavimas priimant nutarimą dėl nuobaudos skyrimo 

nėra numatytas, Pareiškėjas nebuvo vedamas į Drausmės komisijos posėdį, tačiau pateikti savo 

poziciją dėl nuobaudos suimtieji turi teisę pasiaiškindami raštu. Iš pateiktų dokumentų nustatyta, 

kad Pareiškėjas atsisakė pateikti pasiaiškinimą.  

 

11. Dėl Pareiškėjo Skundo dalies, kurioje jis nurodo, jog ŠTI administracija neleidžia 

(neleido) Pareiškėjo pasirinktam advokatui dalyvauti Drausmės komisijos posėdyje, konstatuotina, 

kad:  

11.1. kaip nustatyta šios pažymos 10 punkte, Drausmės komisijos dalyvavimas skiriant 

nuobaudą teisės aktuose nėra nenumatytas; 

11.2. Pareiškėjas su prašymu dėl advokato dalyvavimo skiriant nuobaudą į ŠTI 

administraciją nesikreipė.  

 

12. Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą, darytina 

išvada, kad Pareiškėjo Skundas dėl ŠTI pareigūnų veiksmų, galimai nepagrįstai apribojus jo teisę į 

gynybą skiriant drausmės nuobaudą, t. y., nenuvedus Pareiškėjo į Drausmės komisijos posėdį, bei 

Pareiškėjo pasirinktam advokatui neleidus dalyvauti posėdžio metu, atmestinas. 

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS 

 

13. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 

Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nusprendžia X skundą dėl  teisės į 

gynybą ribojimo skiriant drausmės nuobaudą, t. y., nenuvedus Pareiškėjo į Drausmės komisijos 

posėdį, Pareiškėjo pasirinktam advokatui neleidus dalyvauti posėdžio metu, atmesti.  

 

 

 

Seimo kontrolierius                                                                                          Augustinas Normantas  


