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S a n t r a u k a  

 

Šiame straipsnyje nagrinėjamos teisės normos, nustatančios kompensacijas asmenims, nuken-

tėjusiems nuo nusikalstamų veikų. Tai svarbu todėl, kad nusikaltimo aukas labai domina ne tik neigiami 

padariniai, atsirandantys nesilaikant įstatymų, bet ir galimybė gauti kompensaciją už patirtą žalą bei 

kompensavimo teisinis reglamentavimas. 

Straipsnyje atliktas tyrimas leidžia teigti, kad Lietuvos Respublikoje ilgą laiką nebuvo sukurta 

nusikalstamų veiksmų patirtos žalos kompensavimo sistema. Vis dėlto valstybė išskirtiniais atvejais 

kompensuoja gyventojams kitų asmenų neteisėtais veiksmais padarytą žalą. Šiuos atvejus autorius 

pateikia straipsnyje, juos analizuoja ir parodo, kokius teisinio reguliavimo pokyčius tai sukėlė. 

Straipsnyje autorius nagrinėja ir svarbiausius tarptautinius dokumentus, kurie reglamentuoja 

dėl nusikaltimo padarytos žalos atlyginimo klausimus ir net valstybės pareigą atlyginti žalą nusi-

kaltimo aukoms, kai kaltininkas nemokus arba nenustatytas. 

Autorius nemažai dėmesio skiria įstatymo, kuris nustatys kompensacijas asmenims, nukentė-

jusiems nuo smurtinių nusikaltimų, analizei. Straipsnyje pateikiami pasiūlymai, kaip patobulinti nuken-

tėjusių asmenų apsaugą ir numatyti papildomas garantijas asmenims, nukentėjusiems nuo teisių pa-

žeidimo. 

Šiame straipsnyje taikyti istorinis, lyginamasis, loginis-analitinis ir kiti teisės mokslo tyrimo 

metodai.  

 
 
Lietuvos Respublika nelieka nuoðalyje ir kiek galëdama stengiasi gyventojams kompensuoti dël 

kitø asmenø neteisëtø veiksmø padarytà þalà, taèiau tokie atvejai iðskirtiniai, nuskambëjæ ne tik Lietu-
voje, bet ir uþsienyje. Valstybë humaniðkais sumetimais negalëjo likti nuoðalyje nuo nelaimæ iðtikusiø 
asmenø ir privalëjo padëti nukentëjusiems asmenims, taip parodydama, kad ið tikrøjø rûpinasi savo 
gyventojais. 

Toliau bandysime nagrinëti, dël kokiø ávykiø valstybë ásipareigojo rûpintis nukentëjusiaisiais 
nuo kitø asmenø nusikalstamø veikø ir kaip konkreèiai, t. y. kokiais bûdais, ta pagalba pasireiðkë. 

1991 m. Lietuvos Respublikos Seimas priëmë ástatymà ¥Dël papildomø socialiniø garantijø 
ðeimoms asmenø, nukentëjusiø kovojant uþ Lietuvos Respublikos laisvæ, nuo 1991 m. sausio 11–13 
d. vykdytos agresijos ir po to buvusiø ávykiø“ [1]. Ástatymas numato, kad þuvusiojo artimiesiems ir su-
þalotiems asmenims, kovojusiems uþ Lietuvos Respublikos laisvæ nuo 1991 m. sausio 11–13 d. vyk-
dytos agresijos ir vëlesniø ávykiø, turi bûti iðmokëtos vienkartinës kompensacijos. Taip pat numato-



 

127 

mos ir kitos socialinës garantijos þuvusiøjø uþ Lietuvos Respublikos laisvæ ðeimoms, skiriamos mai-
tintojo netekimo pensijos, invalidais tapusiems asmenims – invalidumo pensijos. Nukentëjusiesiems 
nuo agresijos taikoma 50 proc. mokesèiø nuolaida uþ buto nuomà, komunalines bei ryðiø paslaugas. 
Taip pat kompensuojama visø pagrindiniø ambulatorinio gydymo vaistø ir visø medicinos pagalbos 
priemoniø, áraðytø Sveikatos apsaugos ir darbo ministerijos, kaina. 

1998 m. sausio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybë priëmë nutarimà Nr. 16 ¥Dël vienkartiniø 
kompensacijø þuvusiøjø uþ Lietuvos Respublikos laisvæ asmenø ðeimos nariams ir asmenims, nu-
kentëjusiems kovojant uþ Lietuvos Respublikos laisvæ nuo 1991 m. sausio 11–13 d. vykdytos agresi-
jos ir po to buvusiø ávykiø“ [2]. 

1994 m. Lietuvos Respublikos Seimas priëmë ástatymà Nr. I–576 ¥Dël socialinës paramos as-
menims, suþalotiems atliekant bûtinàjà karinæ tarnybà sovietinëje armijoje, ir ðioje armijoje þuvusiøjø 
ðeimoms (1945 07 22–1991 12 31)“ [3]. Pagal ðá ástatymà þuvusiøjø sovietinëje armijoje ðeimoms arba 
privalomos karinës tarnybos metu asmenims, tapusiems invalidais, iðmokamos vienkartinës kompen-
sacijos. 

1997 m. Lietuvos Respublikos Seimas priëmë ¥Lietuvos Respublikos valstybës paramos gink-
luoto pasiprieðinimo (rezistencijos) dalyviams“ ástatymà [4]. Ginkluoto pasiprieðinimo (rezistencijos) 
dalyviams – kariams savanoriams – skiriama pirmojo laipsnio valstybinë pensija, suþalotiems gink-
luoto pasiprieðinimo kovose – vienkartinës paðalpos. Miræ jie laidojami valstybës lëðomis. 

1998 m. vasario 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybë priëmë nutarimà Nr. 198 ¥Dël vienkarti-
niø kompensacijø ir lengvatø asmenims, patyrusiems þalà likviduojant Èernobylio atominës elektrinës 
avarijos padarinius“ [5]. Asmenims, dalyvavusiems likviduojant Èernobylio atominës elektrinës pada-
rinius, iðmokamos vienkartinës kompensacijos ir padengiamos sanatorinio kurortinio gydymo iðlaidos 
tiek, kiek jos virðija numatytàjá sanatorinio kurortinio gydymo iðlaidø kompensavimà pagal Lietuvos 
Respublikos sveikatos draudimo ástatymà. 

Lietuvos Respublikos Seimas 1998 m. spalio 6 d. priëmë ¥Lietuvos Respublikos valstybës pa-
ramos þuvusiø pasiprieðinimo 1940–1990 metø okupacijos dalyviø ðeimoms“ ástatymà [6]. Vadovau-
jantis minëtu ástatymu, 1940–1990 m. ginkluoto pasiprieðinimo (rezistencijos) arba neginkluoto pasi-
prieðinimo metu þuvusiø arba mirusiø asmenø artimiesiems iðmokamos vienkartinës paðalpos. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybë 1998 m. balandþio 28 d. priëmë nutarimà Nr. 509 ¥Dël valsty-
bës paramos Ðirvintø rajone Drauèiø kaime tragiðkai þuvusioms asmenø ðeimoms“ [7]. Vyriausybë 
nusprendë skirti 30 MGL kiekvieno tragiðkai þuvusio asmens antkapiui pastatyti ir kapui sutvarkyti (lë-
ðos skiriamos ið Lietuvos Respublikos valstybës biudþeto), taip pat mokëti tragiðkai þuvusios P. Kali-
batienës sûnui valstybinës socialinio draudimo bazinës pensijos dydþio kompensacijà kas mënesá, 
kol jis baigs aukðtosios mokyklos dieniná skyriø. Kompensacija mokama ið Socialinës apsaugos ir 
darbo ministerijai skirtø asignavimø paramos ðeimai bei valstybinëms paðalpoms mokëti. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybë 1998 m. geguþës 4 d. ir 1998 m. birþelio 5 d. priëmë nutari-
mus Nr. 546 ir Nr. 676 ¥Dël valstybës paramos þuvusios nuo teroristinio iðpuolio Ðauliø m. valstybinës 
mokesèiø inspekcijos darbuotojos J. Radavièienës ðeimai“ [8]. Vyriausybë nutarë skirti 30 MGL tra-
giðkai þuvusios moters kapui sutvarkyti ir pastatyti antkapá, taip pat skirti vienkartinæ 15 tûkst. litø pa-
ðalpà ðeimai paremti. Kitu nutarimu Vyriausybë ið Lietuvos Respublikos Vyriausybës rezervo fondo 
skyrë 95 tûkst. litø kompensacijai iðmokëti. 

2000 m. kovo 6 d. trys UAB ¥Inkaro avalynë“ darbininkai prie bendrovës vartø pradëjo bado 
akcijà. Darbininkai reikalavo iðmokëti atlyginimà, kuris buvo nemokamas daugiau nei metus, o ben-
drovës administracija darbuotojams jau buvo skolinga 1,3 mln. litø. UAB ¥Inkaro avalynë“ 2000 m. va-
sario 21 d. buvo iðkelta bankroto byla, o vëliau – ir baudþiamoji byla. Bendrovës darbininkai po 19 
badavimo dienø nutraukë bado akcijà tik tada, kai Kauno apskrities virðininkas K. Starkevièius su Vy-
riausybës garantija gavo ið Lietuvos Þemës ûkio banko 275 tûkst. litø paskolà. Pinigai buvo iðdalyti 51 
¥Inkaro avalynës“ nukentëjusiam darbininkui [9, p. 1–2]. 

2000 m. rugpjûèio 1 d. deðimt UAB ¥Inkaro avalynë“ darbuotojø vël pradëjo neterminuotà bado 
akcijà, jie ið bankrutuojanèios ámonës tikëjosi atgauti neiðmokëtà atlyginimà. Beveik du ðimtai pike-
tuotojø pradëjo pamainomis budëti prie ámonës vartø, kad ið ámonës teritorijos nebûtø iðveþti árengi-
niai [10, p. 11]. 

„AB ¥Inkaras“ ir jos antrinëms bendrovëms iðkeltos trys baudþiamosios bylos dël tyèinio bank-
roto bei galimo pinigø plovimo“ [11, p. 1]. 

Kai paaiðkëjo, kad valstybës institucijos pirks ¥Inkaro“ produkcijà, o uþ tuos pinigus bus atsi-
skaitoma su ¥inkarieèiais“, panaðiø bado akcijø griebësi kitø ámoniø – Maþeikiø kompresoriø gamyk-
los ¥Oruva“ ir Plungës dirbtinës odos gamyklos ¥Litoda“ – darbininkai [12, p. 20–21]. 



 

128 

Tokia susiklosèiusi padëtis paskatino valstybës pareigûnus ið esmës spræsti bankrutuojanèiø 
ámoniø darbuotojø problemas. Lietuvos Respublikos Seimas priëmë Lietuvos Respublikos garantinio 
fondo ástatymà, kuris ásigaliojo 2000 m. spalio 1 dienà [13]. Ðis ástatymas taikomas visoms ámonëms, 
vieðosioms ástaigoms, bankams, kredito unijoms. Garantinio fondo ástatyme áteisinta nuostata, kad á ðá 
fondà darbdavys privalës pervesti 0,2 proc. priskaièiuoto darbo uþmokesèio, nuo kurio skaièiuojamos 
valstybinio socialinio draudimo ámokos. Ámokos bus administruojamos pagal Mokesèiø administra-
vimo ástatymà. Garantinio fondo lëðos iki 2000 m. pabaigos buvo kompensuojamos valstybës iþdo 
sàskaita, o vëliau pradëtos naudoti kaip parama sunkioje padëtyje atsidûrusiems bankrutuojanèiø 
ámoniø darbuotojams, nutraukusiems darbo santykius su ðiomis ámonëmis, taip pat darbuotojams, 
kurie tæsia darbo santykius su bankrutuojanèia ámone, kai ámonë jiems yra skolinga.  

Po 1995 m., kai Lietuvos bankø krizë padarë dideliø nuostoliø indëlininkams, bankais pasi-
tikima menkiau. Lietuvos Respublikos Seimas priëmë Lietuvos Respublikos gyventojø indëliø drau-
dimo ástatymà [14], kurio paskirtis – privalomai drausti gyventojø indëlius ir numatyti indëliø kom-
pensavimà Indëliø draudimo fondo lëðomis. Vëliau ðis ástatymas vis papildytas, kol 2001 m. kovo 16 
d. neteko galios, o já pakeitë Lietuvos Respublikos indëliø draudimo ástatymas [15]. Ðis ástatymas 
numato visø – ir fiziniø ir juridiniø asmenø indëliø, laikomø pagal Lietuvos Respublikos ástatymus 
ásteigtuose komerciniuose bankuose, Centrinëje kredito unijoje ir kredito unijose draudimo tvarkà ir 
kompensavimà, ávykus draudþiamajam ávykiui (iðkëlus bankroto bylà arba nutraukus veiklà). 

Apibendrinus valstybës paramà asmenims, nukentëjusiems nuo kitø asmenø neteisëtø ir net 
nusikalstamø veiksmø arba net okupacinës valstybës pareigûnø veiksmø, galima teigti, kad daþniau-
siai valstybë iðmoka vienkartines kompensacijas (paðalpas, paramas) bei kitaip kompensuoja þalà. 
Valstybë suteikia pensijas (invalidumo, maitintojo netekimo, pirmojo laipsnio), maþina mokesèius uþ 
gyvenamàjá bûstà, kompensuoja vaistø, medicinos pagalbos priemoniø ásigijimo kainas ir sanatoriná 
kurortiná gydymà, skiria lëðø þuvusiojo kapui sutvarkyti ir antkapiui pastatyti. 

Valstybës ásipareigojimà atlyginti nukentëjusiesiems dël nusikalstamos veikos padarytà þalà, 
kai nëra nustatytas þalà padaræs arba uþ jo veiksmus materialiai atsakingas asmuo, nëra tik mûsø 
laikø tyrinëjimo objektas. Ðià idëjà jau XX a. pradþioje iðkëlë garsus italø kriminologas E. Ferris (1866–
1929). E. Ferris savo veikale ¥Baudþiamoji sociologija“ kelia mintá, kad nuo nusikaltimo nukentëjusiam 
asmeniui turi bûti iðmokëta satisfakcija (lot. satisfactio – patenkinimas) [16, p. 437]. Jà turi iðmokëti 
valstybë, nes ji kalta, kad nesugebëjo uþkirsti kelio deliktui ir nuo jo apsaugoti pilieèius. Autorius taip 
pat teigia, kad 60 proc. atvejais ið visø atskleistø nusikaltimø nusikaltëlis liko nenubaustas, o 40 proc. 
atvejais, kai nusikaltëlis sulaikytas ir nubaustas, valstybë nesuteikë pagalbos nukentëjusiajam, minëtà 
problemà pavesdama spræsti civiliniam teismui [17, p. 527.]. 

Prigimtinës þmogaus teisës ir laisvës, áskaitant ir nuo nusikaltimo asmens teisiø apsaugà, þalos 
atlyginimo mechanizmo tobulinimà, jau seniai yra ne pavienës valstybës reikalas, o tarptautinë pro-
blema. Átakingø tarptautiniø organizacijø dokumentai lemia visø pasaulio valstybiø teisës normas, ku-
rios reglamentuoja dël nusikaltimo padarytos þalos atlyginimo klausimus ir net valstybës pareigà atly-
ginti þalà nusikaltimo aukoms, kai kaltininkas nemokus arba nenustatytas. 

Manyèiau, tikslinga iðsamiau pasiaiðkinti tarptautiniø organizacijø dokumentus bei rekomenda-
cijas tam, kad neatsiliktume nuo paþangiø Vakarø valstybiø patirties ir taptume visateisiais pasaulio 
tautø ir valstybiø bendruomenës, kurioje gerbiamos ir pripaþástamos prigimtinës þmogaus teisës bei 
laisvës, nariais. 

Labai svarbus ir aktualus Europos Tarybos dokumentas – Europos konvencija ¥Dël þalos atly-
ginimo smurtiniø nusikaltimø aukoms“ [18], kuri priimta 1983 m lapkrièio 24 d. Strasbûre ir ásigaliojo 
nuo 1988 m. vasario 1 dienos. 

Konvencija susideda ið preambulës ir 3 aktø (daliø): pagrindiniø principø, tarptautinio bendra-
darbiavimo, baigiamøjø nuostatø. Toliau pateiksiu, mano nuomone, svarbiausias Konvencijos nuo-
statas, reikðmingas atlyginant dël nusikalstamos veikos padarytà þalà. 

Kaip raðoma Konvencijos preambulëje, Europos Tarybos narës pasiraðo Konvencijà, atsiþvelg-
damos á bûtinybæ, remiantis teisingumo ir solidarumo principais, iðnagrinëti nukentëjusiøjø nuo smur-
tiniø nusikaltimø, kuriems buvo padaryta þala, ir ankstesnæ nusikaltimo aukø padëtá. Sakoma, kad bû-
tina sukurti ir ádiegti valstybinæ þalos kompensavimo sistemà nukentëjusiesiems tos valstybës teritori-
joje, kurioje buvo padaryti nusikaltimai, ypaè tais atvejais, kai nusikaltëlis neþinomas arba neturi lëðø. 

Konvencijos 1 straipsnyje pabrëþiama, kad Europos Tarybos valstybës narës, pasiraðiusios 
Konvencijà, turi imtis priemoniø, kad bûtø ágyvendinti principai, iðdëstyti I akte (1–11 str.). Valstybë 
nukentëjusiesiems privalo kompensuoti dël tyèiniø smurtiniø nusikaltimø patirtus nuostolius, jeigu pa-
daromas kûno suþalojimas arba þala sveikatai. Þuvusiojo iðlaikytiniams atlyginami ir dël smurtinio nu-
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sikaltimo patirti nuostoliai. Labai svarbi yra ðio straipsnio 2 dalis, nurodanti, kad valstybë turi atlyginti 
dël nusikaltimo padarytà þalà, net jeigu nusikaltëlis nenustatytas. 

Pagal Konvencijos 2 straipsná þalos atlyginimà moka valstybë, kurios teritorijoje padarytas 
smurtinis nusikaltimas. Þalos kompensacija iðmokama ir tiems Europos Tarybos valstybiø nariø pilie-
èiams, kuriø valstybës yra Konvencijos dalyvës. 

Konvencijos 4 straipsnis numato, kokia þala turi bûti kompensuojama: negautas darbo uþmo-
kestis, gydymo ligoninëje, vaistø ásigijimo, laidojimo iðlaidos, þuvusiojo iðlaikytiniø tolesnis iðlaikymas. 

Kompensuojamos þalos dydis gali bûti sumaþintas arba visai neskiriamas atsiþvelgiant á nu-
kentëjusiojo turtinæ padëtá, jo elgesá iki ir po nusikaltimo arba net ávertinus kitas aplinkybes, susijusias 
su þalos padarymu. Jeigu nukentëjusysis priklauso organizuotai nusikalstamai grupuotei arba þalos 
atlyginimas gali prieðtarauti teisingumui arba visuomeninei tvarkai, kompensacija gali bûti nemokama 
(Konvencijos 7, 8 str.). Pastaroji kompensacijos skyrimà ribojanti nuostata, manyèiau, turëtø bûti ver-
tinama kritiðkai, nes yra labai abstrakti ir kada jà taikyti – sunku net ásivaizduoti. Taigi priimant nacio-
nalinio pobûdþio ástatymus, kurie reglamentuotø valstybës pareigà mokëti þalos kompensacijà, rei-
këtø vengti ir nederëtø kartoti Konvencijoje paraðytø abstrakèiø teiginiø. 

Valstybë gali maþinti iðmokamà nukentëjusiesiems arba jo artimiesiems kompensacijà arba net 
reikalauti gràþinti jau iðmokëtà bet kokià pinigø sumà, jei dël padarytos þalos mokamos iðmokos ið 
socialinio draudimo arba kitokiø ðaltiniø. Tai daroma siekiant iðvengti dvigubos kompensacijos (Kon-
vencijos 9 str.). Pagal Konvencijos 10 straipsná valstybë arba kitos valdþios institucijos, paskyrusios 
þalos atlyginimà, ágyja regreso teisæ iðieðkoti ið kaltininko iðmokëtas sumas. Konvencijos 11 straipsnis 
ápareigoja valstybes nares, pasiraðiusias ðià Konvencijà, imtis priemoniø, kad nuo smurtiniø nusikal-
timø nukentëjæ asmenys galëtø gauti visà informacijà apie þalos kompensavimo galimybes. 

Reikëtø paminëti ir kità svarbø Europos Tarybos dokumentà, reglamentuojantá nukentëjusiojo 
procesinæ padëtá. Tai – Europos Tarybos Ministrø komiteto 1985 m. birþelio 28 d. priimta Rekomen-
dacija Nr. R(85)11 [19]. Joje pateikiami siûlymai valstybiø nariø vyriausybëms iðnagrinëti ástatymus ir 
kaip ávairios valstybinës institucijos juos taiko pagal pateikiamus principus. Pateiksiu pagrindines 
nuostatas, reglamentuojanèias þalos atlyginimà nukentëjusiesiems: 

– pagrindinë baudþiamojo proceso funkcija turi bûti nukentëjusiojo praðymø tenkinimas ir jo 
interesø apsauga; 

– baudþiamajame procese daugiau dëmesio reikia skirti fizinei, psichologinei, socialinei, 
materialinei þalai, padaromi nukentëjusiajam, ir numatyti galimybæ atlyginti tà þalà; 

– policija privalo informuoti nukentëjusájá apie galimybæ gauti pagalbà, praktinæ ir juridinæ 
konsultacijas bei kompensacijà ið nusikaltëlio arba valstybës; 

– policija, teisiamàjá pavesdama kaltinamajai institucijai, turi, jeigu yra galimybë, aiðkiai ir 
visapusiðkai praneðti apie nukentëjusiajam padarytus paþeidimus ir þalà; 

– nukentëjusiuosius teisme reikëtø informuoti apie galimybæ baudþiamojo proceso metu gauti 
kompensacijà, restitucijà, teisinæ pagalbà arba kompensacijà; 

– teisme turëtø bûti galimybë skirti kompensacijà nukentëjusiajam nuo nusikaltimo. Jeigu to 
negalima padaryti, tuos apribojimus reikëtø panaikinti; 

– ástatymø leidëjas turi numatyti, kad skiriama kompensacija turi bûti bausmë, ir ji gali bûti lei-
dþiama arba turi bûti skiriama kaip papildoma bausmë; 

– teismui reikia pateikti visà reikalingà informacijà apie nukentëjusiam asmeniui padarytus 
suþalojimus bei þalà, kad jis skirdamas bausmæ galëtø atsiþvelgti, ar nukentëjusysis kreipësi 
dël kompensacijos, ar kaltininkas ëmësi kokiø nors veiksmø, stengdamasis tà þalà atlyginti; 

– teismai, skirdami teisiamajam bausmës vykdymo atidëjimà arba lygtiná nuteisimà, arba kito-
kius teismo ápareigojimus, turëtø didelæ reikðmæ teikti ápareigojimui atlyginti dël nusikaltimo 
padarytà þalà; 

– jeigu kompensacija yra viena ið bausmës rûðiø, pirmenybæ reikëtø skirti jos iðieðkojimui, o ne 
kitoms baudoms, skiriamoms nusikaltëliui. Visais kitais atvejais nukentëjusiajam gaunant pi-
nigus, reikëtø padëti kiek ámanoma daugiau. 

Reikëtø paminëti ir Europos Tarybos Ministrø komiteto 1987 m. rugsëjo 17 d. Rekomendacijà 
Nr. 6R(87)18 ¥Dël Kriminalinës justicijos supaprastinimo“ [20]. Rekomendacija priimta siekiant dides-
nës Europos Tarybos ðaliø vienybës. Valstybëms, Europos Tarybos narëms, atsiþvelgiant á savo ða-
lies teisinës sistemos ypatumus, siûloma padaryti pakeitimus atsiþvelgiant á Rekomendacijos teigi-
nius. Pateiksiu svarbiausias nuostatas dël nusikaltimo padarytos þalos atlyginimo. 

Rekomendacijos 11 punkte pabrëþiama, kad nukentëjusysis privalo turëti galimybæ gauti dël 
nusikaltimo padarytos þalos kompensacijà civilinio arba baudþiamojo proceso tvarka. Toliau doku-
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mente teigiama, kad valstybës, Europos Tarybos narës, savo ástatymuose turëtø numatyti taikos su-
tartis, kurias kompetentinga institucija, nagrinëjanti baudþiamàsias bylas, galëtø taikyti esant nedide-
liems teisës paþeidimams. Ástatymas turëtø numatyti sàlygas, kurias kaltinamajam galëtø pateikti 
kompetentinga institucija: 

– iðmokëti pinigø sumà valstybei, visuomenei arba labdaringai organizacijai; 
– nusikaltimo metu gautø daiktø arba naudos restitucija; 
– iðmokëti kompensacijas nukentëjusiam nuo nusikaltimo asmeniui dar iki konflikto suregulia-

vimo. 
Naujai priimtas Lietuvos Respublikos Baudþiamasis kodeksas [21] kaip vienà ið baudþiamojo 

poveikio priemoniø 71 straipsnyje numato ámokà (nuo 5 iki 25 MGL) á nukentëjusiø nuo nusikaltimø 
asmenø fondà. Konkretø ámokos dydá ir laikà, per kurá reikia sumokëti tam tikrà pinigø sumà, nustato 
teismas. Kitas svarbus norminis aktas – Lietuvos Respublikos Baudþiamojo proceso kodekso 118 
straipsnis [22] – numato galimybæ suteikti kompensacijà ið valstybës lëðø ástatymo numatytais atve-
jais, jeigu kaltinamasis arba uþ jo veiksmus materialiai atsakingas asmuo neturi lëðø þalai atlyginti. 

Ágyvendinant minëtas ástatymo nuostatas, turës bûti sukurtas specialus nukentëjusiø nuo nusi-
kaltimo asmenø fondas ir priimtas ástatymas, kuriame bus numatyta, kaip ir kokiu atveju valstybë pri-
siims pareigà kompensuoti nusikaltimo aukoms patirtà turtinæ ir neturtinæ þalà. Taigi atsiþvelgdama á 
teisinio reglamentavimo pokyèius baudþiamojoje ir baudþiamojo proceso teisëje, Europos konvencijà 
¥Dël þalos atlyginimo smurtiniø nusikaltimø aukoms“ , 2004 m. balandþio 29 d. Tarybos direktyvà 
2004/80/EB, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos sudaryta darbo grupë parengë Lietuvos 
Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos þalos kompensavimo ástatymo projektà, kuris Lietu-
vos Respublikos Seime buvo priimtas 2005 m. birþelio 30 d., o ásigaliojo nuo 2005 m. liepos 14 d. 
[24]. Ðis norminis aktas nustato atvejus ir tvarkà, kada valstybë kompensuos dël smurtiniø nusikal-
timø padarytà turtinæ ir (arba) neturtinæ þalà. Taip pat steigiamas Nukentëjusiø nuo nusikaltimo as-
menø fondas, reglamentuojama jo paskirtis, teisinis statusas, administravimas, valdymas, lëðø kau-
pimas ir naudojimas. Toks pobûdþio ástatymas labai reikalingas nukentëjusiesiems. Jis pagerins jø 
padëtá, nes pastaruoju metu nukentëjusiojo nuo nusikaltimø veikø þalos atlyginimas priklauso nuo áta-
riamojo materialinës padëties bei teisësaugos pareigûnø veiksmø efektyvumo. 

Pagal Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos þalos kompensavimo ástatymà, 
kaip jau minëta, steigiamas Nukentëjusiøjø nuo nusikaltimo asmenø fondas, nustatoma jo paskirtis, 
administravimas ir lëðø kaupimas. Pagal ástatymo 10 straipsná ið fondo lëðø kompensuojama tik dël 
smurtiniø nusikaltimø padaryta þala. Ði ástatymo nuostata siaurina LR BK 71 straipsnio nuostatà ir jai 
prieðtarauja pabrëþdama, kad turi bûti sukurtas bendras Nukentëjusiø nuo nusikaltimo asmenø fon-
das, kuris numatytø kompensacijas nukentëjusiesiems nuo ávairiø nusikaltimø, ne tik nuo smurtiniø. 
Manytume, kad bûtina ið esmës praplësti ástatymo 3 skirsná arba net parengti atskirà „Nukentëjusiø 
nuo nusikaltimø asmenø fondo“ ástatymo projektà. Tuose nuostatuose turëtø bûti kur kas iðsamiau ir 
aiðkiau reglamentuota fondo paskirtis, fondo valdymo institucijø sudëtis, sudarymas, kompetencija, 
funkcijos. 

Norëtume atkreipti dëmesá á tai, kad pasirinkti netinkamas fondo valdymas bei kontrolë atsi-
þvelgiant ir á Lietuvos, ir á uþsienio praktikà. Pagal dabartinio ástatymo 10 straipsná fondà administruoja 
teisingumo ministerija arba jos ágaliota institucija. Manytume, kad tai nëra gerai, nes Lietuvoje jau 
veikia panaðaus pobûdþio fondas, ið kurio sukauptø lëðø skiriamos iðmokos bankrutuojanèiø ámoniø 
darbuotojams. Tai Garantinis fondas, ásteigtas remiantis Garantinio fondo ástatymu [13]. Mûsø nuo-
mone, jeigu yra panaðaus pobûdþio fondas ir jo veikla pasitvirtina, pagal analogijà reikëtø nustatyti 
Nukentëjusiø nuo nusikaltimo asmenø fondo struktûrà, valdymà, valdymo institucijø funkcijas. Si-
ekiant efektyvesnës fondo veiklos, skaidrumo, priimti sprendimus dël kompensacijos dydþio turëtø ne 
tik teisingumo ministerijos darbuotojai, bet ir kolegialus institutas – fondo taryba, kaip tai daroma 
pagal Garantinio fondo ástatymà. Tai bûtø objektyviau ir vieðiau, nes ástatymas nenumato konkreèiø 
aiðkiai apibrëþtø sumø. Turtinë þala negali virðyti tam tikro MGL dydþio. Fondo tarybà pagal analogijà 
galëtø sudaryti Teisingumo ministerijos darbuotojai, ikiteisminio tyrimo institucijø, nevyriausybiniø ins-
titucijø atstovai. Taip ir visuomenës atstovai bûtø átraukti á lëðø paskirstymà nukentëjusiems asme-
nims, ir tai sustiprintø bendruomenës ir valstybës institucijø bendradarbiavimà. 

Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos þalos kompensavimo ástatyme nu-
statyti terminai taip pat diskutuotini. Fondo administratorius priima sprendimà dël þalos kompensa-
vimo ne vëliau kaip per mënesá nuo bûtinø sprendimui priimti dokumentø gavimo dienos, o sprendi-
mas ávykdomas ne vëliau kaip per 3 mën. nuo sprendimo priëmimo dienos. Manytume, kad maksi-
malus 3 mën. laikotarpis yra per ilgas ir turëtø bûti trumpinamas nors iki 1 mën., nes kitaip nukentëju-
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sieji kompensacijos operatyviai negaus. Taip pat fondo administratorius priims sprendimà dël smurti-
niais nusikaltimais padarytos þalos kompensavimo, skirs kompensacijà uþ patirtà neturtinæ þalà, kuri 
bus dalijama po lygiai visiems, kas pagal ástatymà ágijo teisæ á þalos kompensavimà. Manytume, tai 
nëra teisinga. Neturtinë þala pasireiðkia dvasiniais iðgyvenimais, emocine depresija, reputacijos pa-
blogëjimu ir t. t. Visos neigiamos reakcijos, atsiþvelgiant á teisës paþeidimo pobûdá, yra skirtingos ir 
priklauso nuo fizinio asmens psichikos. Kiekvienas asmuo, turintis teisæ á þalos kompensacijà, visada 
patirs skirtingus iðgyvenimus, tuo tarpu uþsienio ðalyse (pvz., Anglijoje) nuo smurtiniø nusikaltimø nu-
kentëjæ asmenys gauna kompensacijà, kurios dydis priklauso nuo bylos aplinkybiø ir nuo patirtos 
neturtinës þalos lygio [25]. 
 
 

Iðvados ir pasiûlymai 
 

Lietuvos Respublikoje nuo 2005 m. liepos 14 d. pradëjo veikti bendra patirtos nusikalstamais 
veiksmais padarytos þalos kompensavimo sistema.  

Valstybë pagal finansines galimybes stengësi gyventojams kompensuoti dël kitø asmenø ne-
teisëtø veiksmø padarytà þalà ir anksèiau, taèiau tokie atvejai buvo iðskirtiniai, nuskambëjæ ne tik Lie-
tuvoje, bet ir uþsienyje.  

Apibendrinus valstybës paramà asmenims, nukentëjusiems nuo kitø asmenø neteisëtø ir net 
nusikalstamø veiksmø, galima konstatuoti, kad daþniausiai buvo iðmokamos vienkartines kompensa-
cijos (paðalpos, skiriama parama). Valstybë skiria pensijas (invalidumo, maitintojo netekimo, pirmojo 
laipsnio), maþina mokesèius uþ gyvenamàjá bûstà, kompensuoja vaistø, medicinos pagalbos priemo-
niø ásigijimo kainas ir sanatoriná kurortiná gydymà, skiria lëðø þuvusiojo kapui sutvarkyti ir antkapiui 
pastatyti 

Nuo nusikaltimo nukentëjusio asmens teisiø apsauga, þalos atlyginimo mechanizmo tobulini-
mas yra ne pavienës valstybës reikalas, o tarptautinë problema. Átakingø tarptautiniø organizacijø do-
kumentai lemia visø pasaulio valstybiø teisës normas, reglamentuojanèias dël nusikaltimo padarytos 
þalos atlyginimo klausimus ir net valstybës pareigà atlyginti þalà nusikaltimo aukoms, kai kaltininkas 
nemokus arba nenustatytas. 

Priimtas Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos þalos kompensavimo ástaty-
mas turi trûkumø. Manytume, kad fondà turëtø valdyti ne fondo administratorius, o fondo taryba. Ta-
rybà galëtø sudaryti teisingumo ministerijos darbuotojai, ikiteisminio tyrimo institucijø, nevyriausybiniø 
institucijø atstovai. 

Siûlome Smurtiniais nusikaltimais padarytos þalos kompensavimo ástatymo 10 straipsná papil-
dyti ir iðdëstyti taip: 

1. Fondas yra lëðos, laikomos Valstybës iþdo sàskaitoje ir apskaitomos specialiojoje progra-
moje, ið kuriø pagal ðá ástatymà kompensuojama dël smurtiniø nusikaltimø padaryta þala. Fondas nëra 
juridinis asmuo. 

2. Fondà administruoja fondo administratorius – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija 
arba jos ágaliota institucija. 

3. Fondas administruojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, ðiuo ir kitais 
ástatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimais, fondo nuostatais, kuriuos tvirtina Teisin-
gumo ministerija, taip pat kitais teisës aktais. 

4. Fondui vadovauja Nukentëjusiø nuo nusikaltimø asmenø fondo taryba. Tarybos sudëtá tvir-
tina Teisingumo ministerija. Fondo taryba sudaroma ið 8 nariø: 4 atstovauja vieðiesiems juridiniams 
asmenims, kurie gina nukentëjusiø nuo nusikalstamos veikos asmenø interesus, 4 atstovauja teisë-
saugos (policijos, prokuratûros) institucijoms. Atstovus siunèia jiems atstovaujanèios institucijos. 

5. Fondo taryba: 
1) valdo fondo lëðas; 
2) priima sprendimus dël praðymo kompensuoti þalà; 
3) teikia pasiûlymus dël fondo veiklos tobulinimo; 
4) vykdo kitus fondo nuostatuose nustatytus uþdavinius ir funkcijas. 

6. Fondo administratorius: 
1) priima nukentëjusiø asmenø praðymus; 
2) atstovauja valstybei, priverstinai iðieðkant teismo paskirtas ámokas á fondà; 
3) kaupia informacijà apie fondo lëðas ir jø naudojimà; 
4) vykdo kitas teisës aktø nustatytas funkcijas. 
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7. Fondo administratorius yra Baudþiamojo kodekso 71 straipsnyje numatytà baudþiamojo po-
veikio priemonæ – ámokà á nukentëjusiø nuo nusikaltimø asmenø fondà – vykdanti institucija. Jeigu 
kaltininkas nesumokëjo teismo nustatytu laiku visos ámokos á fondà, fondo administratorius kreipiasi á 
baudþiamojo poveikio priemonæ paskyrusá teismà praðydamas iðduoti vykdomàjá raðtà. Baudþiamojo 
kodekso 74 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais fondo administratorius kreipiasi á teisësaugos ins-
titucijas praðydamas baudþiamàjá procesà pradëti remiantis Baudþiamojo kodekso 243 straipsniu.  
 
 

♦♦♦ 
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SUMMARY 
 

This article examines the rules of law that determine compensation for the individuals suffered from 
criminal acts. It is important because victims of criminal acts are interested not only in negative effects occurred 
in case of rules infraction but also in possibility to get compensation for prejudice caused as well as law 
reglamentation. 

The study presented in this article shows that still there is no common system in context of compensation 
for prejudice caused in Lithuania. Certainly there are cases of State compensations set for the individuals 
suffered from other persons` caused prejudice by performed illegitimate acts. The author describes, analyses 
these cases and indicates the caused changes of law regulation 

The author analyses the main international documents that regulate issues of compensation for 
prejudice in case of performed illegitimate acts as well as State obligation for compensation for victims when 
the causer is insolvent or unidentified. 

The author analyses law project that is meant for compensations for the individuals suffered from 
criminal acts and gives suggestions for the development of individual’s protection and guarantees for 
individuals suffered from right violation.  

The author uses law science research methods such as historical, comparative nad logical – analytical 
and others. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




