LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SMURTINIAIS NUSIKALTIMAIS PADARYTOS ŽALOS
KOMPENSAVIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO
2019 m. spalio 28 d. Nr. 1R-292
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo
įstatymo 2 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 5 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 6 straipsnio 1 dalimi, 9 straipsnio 1 ir 2 dalimis,
10 straipsnio 1 dalimi, 14 straipsnio 2 ir 3 dalimis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 18
d. nutarimu Nr. 113 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais
padarytos žalos kompensavimo įstatymą“:
1. T v i r t i n u pridedamus:
1.1. Prašymų kompensuoti smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą nagrinėjimo, sprendimų
kompensuoti smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą priėmimo ir išmokėtų kompensacijų išieškojimo iš
atsakingų už žalą asmenų ir asmenų, kurie neturėjo teisės į žalos kompensavimą, tvarkos aprašą;
1.2. Smurtinių nusikaltimų, dėl kurių padaryta žala kompensuojama, sąrašą;
1.3. Prašymo kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą ir Prašymo avansu kompensuoti
smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą formas.
2. N u s t a t a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas Smurtinių nusikaltimų, dėl kurių padaryta žala
kompensuojama, sąrašas, priimant sprendimus dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo,
taikomas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo
įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą smurtinio nusikaltimo sąvoką.
3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
3.1. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. kovo 2 d. įsakymą Nr. 1R-61 „Dėl Prašymo
kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą ir Prašymo avansu kompensuoti smurtiniu nusikaltimu
padarytą žalą formų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;
3.2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. kovo 20 d. įsakymą Nr. 1R-88 „Dėl smurtinių
nusikaltimų, dėl kurių padaryta žala kompensuojama, sąrašo patvirtinimo“;
3.3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. kovo 25 d. įsakymą Nr. 1R-90 „Dėl pažymos
dėl žalos neišieškojimo dėl objektyvių priežasčių formos patvirtinimo“.
ELVINAS JANKEVIČIUS

TEISINGUMO MINISTRAS
______________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2019 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1R-292
PRAŠYMŲ KOMPENSUOTI SMURTINIAIS NUSIKALTIMAIS PADARYTĄ ŽALĄ NAGRINĖJIMO,
SPRENDIMŲ KOMPENSUOTI SMURTINIAIS NUSIKALTIMAIS PADARYTĄ ŽALĄ PRIĖMIMO IR
IŠMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ IŠIEŠKOJIMO IŠ UŽ ŽALĄ ATSAKINGŲ ASMENŲ IR ASMENŲ, KURIE
NETURĖJO TEISĖS Į ŽALOS KOMPENSAVIMĄ, TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prašymų kompensuoti smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą nagrinėjimo, sprendimų
kompensuoti smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą priėmimo ir išmokėtų kompensacijų išieškojimo iš už
žalą atsakingų asmenų ir asmenų, kurie neturėjo teisės į žalos kompensavimą, tvarkos aprašas (toliau –
Aprašas) nustato nuo smurtinio nusikaltimo nukentėjusio asmens (toliau – asmuo) prašymo kompensuoti
smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą ir prašymo avansu kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą
(toliau nurodant kartu – prašymai), kitų dokumentų, reikalingų sprendimams kompensuoti smurtiniais
nusikaltimais padarytą žalą ir sprendimams dėl smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo
avansu priimti (toliau nurodant kartu – sprendimai), pateikimo, sprendimų priėmimo ir sumokėtų
kompensacijų išieškojimo iš už žalą atsakingų asmenų ir asmenų, kurie neturėjo teisės į žalos
kompensavimą, tvarką.
2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos
žalos kompensavimo įstatyme (toliau – Įstatymas).
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3. Asmuo turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją su Lietuvos Respublikos
teisingumo ministro tvirtinamos formos prašymu ir kitais Aprašo 4 ir (ar) 5 punktuose nurodytais
dokumentais.
II SKYRIUS
DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ SPRENDIMAMS PRIIMTI, PATEIKIMAS
4. Kartu su prašymu kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą asmuo turi pateikti tokius
dokumentus:
4.1. asmens tapatybės kortelę arba paso kopiją;
4.2. įsiteisėjusio teismo sprendimo, kuriuo buvo priteista smurtiniu nusikaltimu padaryta turtinė ir (ar)
neturtinė žala, arba teismo patvirtintos sutarties dėl šios žalos atlyginimo ar pašalinimo nuorašą;
4.3. antstolio surašytą aktą, ar kitą dokumentą, kad žala neišieškota dėl Lietuvos Respublikos
civilinio proceso kodekso 631 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4, 5, 6, 9 punktuose nurodytų aplinkybių, arba antstolio
surašytą pažymą apie žalos išieškojimo vykdymo eigą, išieškotas sumas ir paaiškinimą, kad žala, neviršijanti
Įstatymo 7 straipsnyje nustatytų kompensuojamos žalos dydžių, neišieškota dėl objektyvių priežasčių,
išskyrus atvejus, kai už žalą atsakingas asmuo yra miręs;
4.4. vykdymo išlaidas pagrindžiančius dokumentus;
4.5. kitus dokumentus, patvirtinančius prašyme nurodytas aplinkybes.
5. Kartu su prašymu avansu kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą asmuo turi pateikti
tokius dokumentus:
5.1. asmens tapatybės kortelę arba paso kopiją;
5.2. turtinę žalą pagrindžiančius dokumentus;
5.3. nutarimą ar nutartį, kuria asmuo yra pripažintas civiliniu ieškovu, arba įsiteisėjusį prokuroro ar
ikiteisminio tyrimo įstaigos nutarimą ar teismo nuosprendį, kuriuose konstatuota viena iš toliau nurodytų
aplinkybių:
5.3.1. smurtinį nusikaltimą padarė nepakaltinamas, ribotai pakaltinamas asmuo ar asmuo, kuriam po
nusikalstamos veikos padarymo sutriko psichika ir dėl to jis negali suvokti savo veiksmų esmės ar jų valdyti;
5.3.2. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalies 4 ar 7 punkte, 31
straipsnio 1 dalyje arba 32 straipsnio 2 dalyje nurodyta aplinkybė;
5.3.3. padarytas smurtinis nusikaltimas ir nukentėjusiam asmeniui yra priteistas turtinės ir (ar)
neturtinės žalos atlyginimas;
5.4. išlaikymo faktą patvirtinančius dokumentus, jeigu prašymą pateikia nuo smurtinio nusikaltimo
mirusio asmens išlaikytinis;
5.5. kitus dokumentus, patvirtinančius prašyme nurodytas aplinkybes.
III SKYRIUS
PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS
6. Prašymus nagrinėjantis darbuotojas (toliau – darbuotojas) vadovaujasi pateiktame prašyme
kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą asmens nurodyta informacija ir laiko ją esant teisingą, jeigu
patikrinus su prašymu pateiktus dokumentus nepastebima akivaizdžių prieštaravimų.
7. Darbuotojas, gavęs asmens prašymą kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą, jį įvertina
ir nustato, ar prašymas pateiktas nepraleidus Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodyto termino, ar
asmuo pateikė nustatytos formos prašymą, ar tinkamai jį užpildė, ar prašyme nurodyta visa reikalinga
informacija sprendimui kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą priimti.
8. Atlikdamas Aprašo 7 punkte nustatytą vertinimą darbuotojas įvertina kartu su prašymu
kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą pateiktus dokumentus ir nustato:
8.1. ar asmuo pateikė įsiteisėjusio teismo sprendimo, kuriuo jam buvo priteista smurtiniu nusikaltimu
padaryta turtinė ir (ar) neturtinė žala, nuorašą;
8.2. ar asmens tapatybės kortelės ar paso duomenys sutampa su prašymą pateikusio asmens
duomenimis;
8.3. ar antstolio surašytas aktas ar pažyma, nurodyti Aprašo 4.3 papunktyje, nėra senesni kaip šeši
mėnesiai nuo prašymo kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą Teisingumo ministerijoje gavimo
dienos;
8.4. ar nėra pagrindo kompensaciją mažinti Įstatymo 7 straipsnio 6 dalyje nurodytu pagrindu.
9. Jeigu asmens prašyme kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą nurodyta Įstatymo 4
straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose arba 7 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta sąlyga, darbuotojas turi nustatyti, ar
kompensuotos žalos suma nesiekia Įstatymo 7 straipsnyje nustatyto maksimalaus kompensuojamos žalos
dydžio.
10. Darbuotojas, gavęs asmens prašymą avansu kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą, jį
įvertina ir nustato, ar prašymas pateiktas nepraleidus Įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodyto
termino, ar asmuo pateikė nustatytos formos prašymą, ar tinkamai jį užpildė, ar prašyme nurodyta visa
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reikalinga informacija sprendimui kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą arba sprendimui dėl
smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo avansu priimti.
11. Darbuotojas įvertina kartu su prašymu avansu kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą
pateiktus dokumentus ir nustato, ar asmuo yra pripažintas civiliniu ieškovu, ar asmens tapatybės kortelės ar
paso duomenys sutampa su prašymą pateikusio asmens duomenimis.
12. Jeigu asmens prašyme avansu kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą nurodyta
Įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtinta sąlyga, darbuotojas turi nustatyti, ar kompensuotos žalos
suma nesiekia Įstatymo 11 straipsnyje nustatyto maksimalaus kompensuojamos žalos dydžio.
13. Darbuotojas, nagrinėjantis prašymą avansu kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą,
nustato, ar pateikti visi turtinę žalą pagrindžiantys dokumentai. Turtinė žala atlyginama atsižvelgiant ir į
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeštosios knygos XXII skyriuje įtvirtintas žalos atlyginimo nuostatas.
14. Jeigu prašymuose nurodyti ne visi duomenys arba kartu su atitinkamu prašymu pateikiami ne visi
Aprašo 4 ir (ar) 5 punkte nurodyti dokumentai, nustatomas 10 darbo dienų terminas trūkumams pašalinti ir
apie tai pranešama prašymą pateikusiam asmeniui. Jeigu per nustatytą terminą trūkumai nepašalinami,
Teisingumo ministerija priima sprendimą nekompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą, kuris neužkerta
kelio asmeniui kreiptis pakartotinai ištaisius trūkumus.
15. Prašymai Teisingumo ministerijoje išnagrinėjami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo asmens
prašymų gavimo dienos ir visų Aprašo 4 ir (ar) 5 punkte nurodytų dokumentų gavimo Teisingumo
ministerijoje dienos.
IV SKYRIUS
SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS
16. Teisingumo ministerija priima motyvuotą sprendimą dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos
kompensavimo ir (ar) motyvuotą sprendimą dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo
avansu, jeigu yra visos Įstatymo 4 ir (ar) 8 straipsniuose nustatytos sąlygos.
17. Sprendime dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo turi būti nurodyta:
17.1. sprendimo priėmimo data ir vieta;
17.2. sprendimą priėmusios institucijos pavadinimas;
17.3. sprendimą priėmusio asmens vardas, pavardė ir pareigos;
17.4. asmens, kuris pateikė prašymą kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą, vardas,
pavardė;
17.5. trumpas smurtinio nusikaltimo ir juo padarytos žalos apibūdinimas;
17.6. teismo sprendimas, kuriuo buvo priteista smurtiniu nusikaltimu padaryta žala, ar patvirtinta
sutartis dėl šios žalos atlyginimo ar pašalinimo;
17.7. avansu už smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą išmokėta kompensacijos suma, jeigu asmuo ją
buvo gavęs;
17.8. smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo arba atsisakymo kompensuoti šią žalą
pagrindai;
17.9. kompensuojamos smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos dydis – konkreti pinigų suma;
17.10. informacija už žalą atsakingam asmeniui apie valstybės reikalavimo teisių įgyvendinimą, taip
pat informacija, kad už žalą atsakingam asmeniui siūloma geranoriškai sumokėti Teisingumo ministerijos
išmokėtą kompensaciją ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos;
17.11. informacija už žalą atsakingam asmeniui, kad sprendimą apskundus teismui, Teisingumo
ministerijos išmokėtą kompensaciją jis geranoriškai sumoka kitą dieną nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo
dienos;
17.12. sprendimo apskundimo tvarka ir terminai.
18. Sprendimas dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo per tris darbo dienas nuo
priėmimo išsiunčiamas nukentėjusiam asmeniui ar jo atstovui.
19. Sprendimo dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo kopija per tris darbo dienas
nuo šio sprendimo priėmimo dienos taip pat išsiunčiama už žalą atsakingam asmeniui ir antstoliui, jeigu šis
vykdo teismo sprendimą, kuriuo buvo priteista atlyginti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą.
20. Sprendime dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo avansu turi būti nurodyta:
20.1. sprendimo priėmimo data ir vieta;
20.2. sprendimą priėmusios institucijos pavadinimas;
20.3. sprendimą priėmusio asmens vardas, pavardė ir pareigos;
20.4. asmens, kuris pateikė prašymą avansu kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą,
vardas, pavardė;
20.5. trumpas smurtinio nusikaltimo ir juo padarytos žalos apibūdinimas;
20.6. smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo avansu arba atsisakymo kompensuoti
smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą avansu pagrindai;
20.7. avansu kompensuojamos smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos dydis – konkreti pinigų suma;
20.8. sprendimo apskundimo tvarka ir terminai.
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21. Sprendimas dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo avansu per tris darbo
dienas nuo sprendimo priėmimo išsiunčiamas nukentėjusiam asmeniui ar jo atstovui.
22. Sprendimo dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo avansu kopija per tris darbo
dienas nuo sprendimo priėmimo išsiunčiama ikiteisminį tyrimą atliekančiai įstaigai, prokurorui ar teismui,
kurio žinioje yra ar buvo baudžiamoji byla dėl smurtinio nusikaltimo padarymo.
23. Teisingumo ministerija per šešis mėnesius nuo sprendimo dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos
žalos kompensavimo avansu priėmimo dienos iš prokuroro negavusi informacijos apie ikiteisminio tyrimo
eigą imasi priemonių tokiai informacijai sužinoti.
24. Teisingumo ministerija per mėnesį nuo įsiteisėjusio teismo nuosprendžio (nutarties) gavimo iš
prokuroro, kuriam buvo išsiųsta sprendimo dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo avansu
kopija dienos, arba nuo tokios informacijos susižinojimo dienos, už žalą atsakingam asmeniui teikia siūlymą
geranoriškai ne vėliau kaip per vieną mėnesį sumokėti išmokėtą kompensaciją avansu.
25. Sprendimai rengiami neviršijant Įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje, 3 dalyje ir 11 straipsnio 2 dalyje ir
3 dalyje nustatytų smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensacijų maksimalių dydžių.
V SKYRIUS
IŠMOKĖTOS KOMPENSACIJOS IŠIEŠKOJIMAS IŠ UŽ ŽALĄ ATSAKINGŲ ASMENŲ IR ASMENŲ,
KURIE NETURĖJO TEISĖS Į ŽALOS KOMPENSAVIMĄ
26. Teisingumo ministerija priima motyvuotą sprendimą dėl sumokėtos kompensacijos išieškojimo iš
už žalą atsakingo asmens, jeigu:
26.1. už žalą atsakingas asmuo Teisingumo ministerijai geranoriškai nesumokėjo sprendimu dėl
smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo išmokėtos sumos per Aprašo 17.10 ir (ar) 17.11
papunkčiuose nustatytus terminus;
26.2. už žalą atsakingas asmuo Teisingumo ministerijai geranoriškai nesumokėjo sprendimu dėl
smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo avansu išmokėtos sumos per Aprašo 24 punkte
nustatytus terminus.
27. Teisingumo ministerija privalo priimti sprendimus dėl sumokėtos kompensacijos išieškojimo iš už
žalą atsakingo asmens per tris mėnesius nuo aplinkybių, nurodytų Aprašo 26.1 ir (ar) 26.2 papunkčiuose,
nustatymo.
28. Sprendime dėl sumokėtos kompensacijos išieškojimo iš už žalą atsakingo asmens turi būti
nurodyta:
28.1. sprendimo priėmimo data ir vieta;
28.2. sprendimą priėmusios institucijos pavadinimas;
28.3. sprendimą priėmusio asmens vardas, pavardė ir pareigos;
28.4. sprendimo dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo ir (ar) sprendimo dėl
smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo avansu (išmokėti piniginę kompensaciją) priėmimo
data ir registracijos numeris;
28.5. nuasmeninti kompensacijos gavėjo duomenys;
28.6. išieškomos kompensacijos sumokėjimo data ir dydis;
28.7. už žalą atsakingo asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas arba
laisvės atėmimo bausmės vykdymo vieta (jeigu ji žinoma);
28.8. nurodymas antstoliui išieškoti išmokėtą kompensaciją ir ją pervesti į nurodytą Teisingumo
ministerijos banko sąskaitą;
28.9. nurodymas, kad, vadovaujantis Įstatymo 14 straipsnio 3 dalimi, sprendimas yra vykdomasis
dokumentas, vykdomas Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nustatyta tvarka;
28.10. sprendimo apskundimo tvarka ir terminai.
29. Sprendimo dėl sumokėtos kompensacijos išieškojimo iš už žalą atsakingo asmens nuorašas per
tris darbo dienas nuo priėmimo dienos išsiunčiamas už žalą atsakingam asmeniui.
30. Sprendimas dėl sumokėtos kompensacijos išieškojimo iš už žalą atsakingo asmens per mėnesį
nuo jo priėmimo dienos turi būti pateikiamas vykdyti antstoliui pagal Civilinio proceso kodekso nuostatas.
31. Teisingumo ministerija priima motyvuotą sprendimą dėl sumokėtos kompensacijos išieškojimo iš
asmens, kuriam buvo kompensuota smurtiniu nusikaltimu padaryta žala arba avansu kompensuota smurtiniu
nusikaltimu padaryta žala, jeigu paaiškėja, kad:
31.1. asmuo neturėjo teisės į žalos kompensavimą;
31.2. žala buvo padaryta ne smurtiniu nusikaltimu.
32. Teisingumo ministerija, nustačiusi Aprašo 31.1 ir (ar) 31.2 papunkčiuose nurodytas aplinkybes,
per mėnesį nuo šios aplinkybės paaiškėjimo dienos teikia siūlymą asmeniui geranoriškai grąžinti Teisingumo
ministerijos išmokėtą kompensaciją ne vėliau kaip per šešis mėnesius.
33. Jeigu asmuo Teisingumo ministerijai geranoriškai negrąžino išmokėtos kompensacijos per
Aprašo 32 punkte nustatytą terminą, Teisingumo ministerija per tris mėnesius nuo šios aplinkybės
paaiškėjimo dienos, kreipiasi į teismą dėl išmokėtos kompensacijos išieškojimo CPK nustatyta tvarka.
______________
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2019 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1R-292
SMURTINIŲ NUSIKALTIMŲ, DĖL KURIŲ PADARYTA ŽALA KOMPENSUOJAMA, SĄRAŠAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lietuvos Respublikos
baudžiamojo kodekso
straipsnis
99 straipsnis
100 straipsnis
1001 straipsnis
100² straipsnis
1003 straipsnis
101 straipsnis
102 straipsnis
103 straipsnis

9.

105 straipsnis

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

110 straipsnis
111 straipsnis
112 straipsnis
114 straipsnio 2 dalis
120 straipsnis
129 straipsnis
130 straipsnis
131 straipsnis
133 straipsnis
134 straipsnis
135 straipsnis
136 straipsnis
138 straipsnis
146 straipsnio 2 ir 3 dalys
147 straipsnis
1471 straipsnis
149 straipsnis
150 straipsnis
151 straipsnio 2 dalis
1511 straipsnis

30.
31.
32.
33.
34.

153 straipsnis
156 straipsnio 1 dalis
157 straipsnis
162 straipsnio 1 dalis
163 straipsnis

35.

180 straipsnis

36.
37.

181 straipsnis
231 straipsnio 2 dalis

38.

233 straipsnio 3 dalis

39.
40.
41.
42.

234 straipsnis
239 straipsnis
240 straipsnis
241 straipsnio 2 dalis

Eil.
Nr.

Nusikalstama veika
Genocidas
Tarptautinės teisės draudžiamas elgesys su žmonėmis
Priverstinis dingimas
Vaikų atskyrimas
Kankinimas
Tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žudymas
Civilių trėmimas ar perkėlimas
Tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žalojimas,
kankinimas ar kitoks nežmoniškas elgesys su jais arba jų turto
apsaugos pažeidimas
Civilių ar karo belaisvių prievartinis panaudojimas priešo ginkluotosiose
pajėgose
Agresija
Draudžiama karo ataka
Uždraustų karo priemonių naudojimas
Valstybės perversmas
Kolaboravimas
Nužudymas
Nužudymas labai susijaudinus
Naujagimio nužudymas
Sukurstymas nusižudyti ar privedimas prie savižudybės
Padėjimas nusižudyti
Sunkus sveikatos sutrikdymas
Sunkus sveikatos sutrikdymas labai susijaudinus
Nesunkus sveikatos sutrikdymas
Neteisėtas laisvės atėmimas
Prekyba žmonėmis
Išnaudojimas priverstiniam darbui ar paslaugoms
Išžaginimas
Seksualinis prievartavimas
Privertimas lytiškai santykiauti
Lytinės aistros tenkinimas pažeidžiant nepilnamečio asmens
seksualinio apsisprendimo laisvę ir (ar) neliečiamumą
Jaunesnio negu šešiolikos metų asmens tvirkinimas
Vaiko pagrobimas arba vaikų sukeitimas
Vaiko pirkimas arba pardavimas
Vaiko išnaudojimas pornografijai
Piktnaudžiavimas tėvų, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko
atstovų teisėmis ar pareigomis
Plėšimas (kiek atitinka Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais
padarytos žalos kompensavimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą
smurtinio nusikaltimo sąvoką)
Turto prievartavimas
Trukdymas teisėjo, prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno, advokato
ar antstolio veiklai
Poveikis liudytojui, nukentėjusiam asmeniui, ekspertui, specialistui ar
vertėjui
Poveikis nukentėjusiam asmeniui, kad šis susitaikytų su kaltininku
Laisvės atėmimo įstaigos darbo dezorganizavimas
Kalinio išlaisvinimas
Kalinio pabėgimas
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

250 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys
251 straipsnis

Teroro aktas
Orlaivio, laivo ar kitos viešojo ar krovininio transporto priemonės arba
stacionarios platformos kontinentiniame šelfe užgrobimas
2511 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys
Piratavimas
252 straipsnis
Žmogaus pagrobimas įkaitu
254 straipsnio 2 dalis
Šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų
pagrobimas
256 straipsnio 2 dalis
Neteisėtas disponavimas branduolinėmis ar radioaktyviosiomis
medžiagomis arba kitais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais
263 straipsnio 2 ir 3 dalys
Narkotinių ar psichotropinių medžiagų vagystė, prievartavimas arba
kitoks neteisėtas užvaldymas
264 straipsnis
Lenkimas vartoti narkotines ar psichotropines medžiagas
283 straipsnis
Riaušės
286 straipsnis
Pasipriešinimas valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo
funkcijas atliekančiam asmeniui
287 straipsnio 2 dalis
Grasinimas valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas
atliekančiam asmeniui
294 straipsnio 2 dalis
Savavaldžiavimas
308 straipsnio 2 ir 3 dalys
Įtraukimas į prostituciją
318 straipsnio 3 dalis
Grasinimas vadui ar smurtas prieš jį
319 straipsnio 2 dalis
Smurto veiksmai prieš pavaldinį
320 straipsnio 2 ir 3 dalys
Kario terorizavimas
______________
Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2019 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1R-292

________________________________________________________________________________
(asmens vardas, pavardė, gimimo data)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(gyvenamoji vieta, telefono numeris, el. pašto adresas)
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai
PRAŠYMAS
KOMPENSUOTI SMURTINIU NUSIKALTIMU PADARYTĄ ŽALĄ
20___ m. ____________ ____ d.
1. Padarytas smurtinis nusikaltimas
(nurodyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnį, pagal kurį kvalifikuotas nusikaltimas)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ .
2. Smurtinio nusikaltimo padarymo aplinkybės:
(informacija apie padarytą smurtinį nusikaltimą: nusikaltimo padarymo data, vieta, nusikaltimą
padaręs asmuo)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ .
Pastaba. Šio prašymo kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą (toliau – prašymas) 3 ir 4
punktai pildomi, jeigu smurtiniu nusikaltimu buvo atimta gyvybė.
3. Nukentėjusio asmens, iš kurio gyvybė buvo atimta smurtiniu nusikaltimu, vardas, pavardė,
gimimo data, buvusi gyvenamoji vieta
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ .
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4. Kiti asmenys, kuriems teismas priteisė smurtiniu nusikaltimu padarytą turtinę ir (ar)
neturtinę žalą arba patvirtino sutartį dėl šios žalos atlyginimo ar pašalinimo:
(vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta; jei tokių asmenų daugiau nėra, įrašyti „nėra“)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ .
5. Teismo sprendimas, kuriuo buvo priteista smurtiniu nusikaltimu padaryta žala arba
patvirtinta sutartis dėl žalos atlyginimo ar pašalinimo, žalos dydis, kurį priteisė ar sutartimi patvirtino
teismas
(nurodyti sprendimą priėmusį teismą, teismo sprendimo datą, bylos numerį)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ .
6. Smurtiniu nusikaltimu man buvo padaryta:
(nurodyti žalos dydį)
6.1. __________ eurų turtinės žalos buvo priteista teismo sprendimu ar patvirtinta sutartimi
dėl žalos atlyginimo ar pašalinimo
(kartu su prašymu pateikiamas įsiteisėjęs teismo nuosprendis, kuriuo buvo patenkintas civilinis
ieškinys, arba įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas civilinėje byloje dėl žalos atlyginimo, arba patvirtintos
sutarties dėl žalos atlyginimo ar pašalinimo nuorašas);
6.2. __________ eurų neturtinės žalos buvo priteista teismo sprendimu ar patvirtinta sutartimi
dėl žalos atlyginimo ar pašalinimo
(kartu su prašymu pateikiamas įsiteisėjęs teismo nuosprendis, kuriuo buvo patenkintas civilinis
ieškinys, arba įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas civilinėje byloje dėl žalos atlyginimo, arba patvirtintos
sutarties dėl žalos atlyginimo ar pašalinimo nuorašas);
6.3. __________ eurų sumokėtos vykdymo išlaidos
(kartu su prašymu pateikiami dokumentai, pagrindžiantys patirtas vykdymo išlaidas);
6.4. __________ eurų sumokėtos bylinėjimosi (proceso) išlaidos
(kartu su prašymu pateikiami dokumentai, pagrindžiantys patirtas bylinėjimosi (proceso) išlaidas).
7. Man atlyginta ar kompensuota ši žala:
(pildyti visas eilutes; jeigu neatlyginta, įrašyti „neatlyginta“; jeigu atlyginta, nurodyti atlygintos žalos
dydį, atlyginusį žalą asmenį ir kitą informaciją; jeigu turima teisė gauti kompensaciją, tačiau tokia teisė dar
neįgyvendinta, nurodyti, kokia kompensacija, kokio ji dydžio ir kokiu pagrindu skiriama)
7.1. Savanoriškai už žalą atsakingo asmens
(asmens, padariusio smurtinį nusikaltimą, arba asmens, kuris pagal įstatymus yra atsakingas už žalą
padariusio asmens veiksmus);
______________________________________________________________________________________ ;
7.2. Priverstinio vykdymo tvarka
(nurodyti antstolį, vykdžiusį išieškojimą)
______________________________________________________________________________________ ;
7.3. Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto
______________________________________________________________________________________ ;
7.4. Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto
______________________________________________________________________________________ ;
7.5. Užsienio valstybės (-ių) kompetentingos institucijos
______________________________________________________________________________________ ;
7.6. Pagal prašymą kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą avansu
______________________________________________________________________________________ ;
7.7. Kitų asmenų, gavus kompensaciją iš valstybės biudžeto
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______________________________________________________________________________________ .
8. Iš viso man atlyginta ar kompensuota__________ eurų turtinė žala ir _________ eurų
neturtinė žala
(prašymo 7 punkte nurodytos atlygintos žalos suma).
9. Prašau kompensuoti ___________________ eurų turtinę žalą ir bylinėjimosi (proceso)
išlaidas, ___________________ eurų neturtinę žalą, _______________eurų vykdymo išlaidas.
10. Prašau išmokėti man kompensaciją pervedant ją į šią banko sąskaitą
______________________________________________________________________________________ .
(nurodyti sąskaitos savininką, kredito įstaigą ir sąskaitos numerį)
11. Su prašymu pateikiu šiuos dokumentus:
(neturint galimybės pateikti reikiamų dokumentų, prašymo 12 punkte nurodyti, kur jie yra)
11.1. ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ , ____ lapas (-ai);
(asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas)
11.2. ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ , ____ lapas (-ai);
(įsiteisėjusio teismo sprendimo, kuriuo priteista turtinė ir (ar) neturtinė žala, arba patvirtintos sutarties dėl
žalos atlyginimo ar pašalinimo nuorašas)
11.3. ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ , ____ lapas (-ai);
(antstolio surašytas aktas, kad žala neišieškota dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 631
straipsnio 1 dalies 2, 3, 4, 6 ir 9 punktuose nurodytų aplinkybių, ar pažyma, kad žala neišieškota dėl
objektyvių priežasčių)
11.4. ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ , ____ lapas (-ai);
(apmokėtas vykdymo išlaidas patvirtinantys dokumentai)
11.5. ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ , ____ lapas (-ai);
(apmokėtas bylinėjimosi (proceso) išlaidas patvirtinantys dokumentai)
11.6. ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ , ____ lapas (-ai);
(dokumentai, patvirtinantys teisę atstovauti pareiškėjui)
11.7. ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ , ___ lapas (-ai).
(kiti dokumentai, patvirtinantys prašyme nurodytas aplinkybes)
12. Papildoma informacija ir pageidavimai
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ .

■ Patvirtinu, kad prašoma kompensuoti žala nėra atlyginta.
■ Patvirtinu, kad visi prašyme nurodyti duomenys yra išsamūs ir teisingi.
■ Sutinku, kad šiam prašymui išnagrinėti Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo
programos vykdytojas patikrintų prašyme pateiktus duomenis ir gautų reikalingus duomenis apie
mane.
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■ Man yra žinoma, kad Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo programos vykdytojui
priėmus sprendimą kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą jo nuorašas bus išsiųstas
asmeniui, iš kurio teismas priteisė smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą.
___________________
(parašas)
_______________
(parašas)

____________________________________
(vardas ir pavardė)
______________
Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2019 m. d. įsakymu Nr. 1R-

________________________________________________________________________________
(asmens vardas, pavardė, gimimo data)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(gyvenamoji vieta, telefono numeris, el. pašto adresas)
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai
PRAŠYMAS
AVANSU KOMPENSUOTI SMURTINIU NUSIKALTIMU PADARYTĄ ŽALĄ
20____ m. ____________ ____ d.
1. Padarytas smurtinis nusikaltimas
(nurodyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnį, pagal kurį kvalifikuotas nusikaltimas)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ .
2. Smurtinio nusikaltimo padarymo aplinkybės
(informacija apie padarytą smurtinį nusikaltimą: nusikaltimo padarymo data, vieta, įtariamas arba
nusikaltimą padaręs asmuo)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ .
3. Ikiteisminį tyrimą dėl smurtinio nusikaltimo atliekanti (atlikusi) institucija ir (ar)
baudžiamąją bylą nagrinėjantis (išnagrinėjęs) teismas:
3.1. Jeigu vyksta baudžiamasis procesas dėl smurtinio nusikaltimo:
(nurodyti ikiteisminį tyrimą atliekančią įstaigą arba bylą nagrinėjantį teismą ir baudžiamosios bylos
numerį)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ ;
3.2. Jeigu baudžiamojoje byloje priimtas apkaltinamasis teismo nuosprendis, tačiau civilinis
ieškinys nebuvo pareikštas ar paliktas nenagrinėtas ir žala nepriteista
(nurodyti nuosprendį priėmusį teismą ir teismo nuosprendžio datą, baudžiamosios bylos numerį)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ ;
3.3. Jeigu baudžiamasis procesas nutrauktas
(nurodyti įstaigą, nutraukusią procesą, įstaigos nutarimo nutraukti bylą datą ir baudžiamosios bylos
numerį)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ .
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Pastaba. Šio prašymo avansu kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą (toliau – prašymas)
4 ir 5 punktai pildomi, jeigu smurtiniu nusikaltimu buvo atimta gyvybė.
4. Nukentėjusio asmens, kurio gyvybė buvo atimta smurtiniu nusikaltimu, vardas, pavardė,
gimimo data, buvusi gyvenamoji vieta
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ .
5. Kiti nukentėję asmenys, turintys teisę į smurtiniu nusikaltimu, kuriuo buvo atimta gyvybė,
padarytos žalos kompensavimą avansu:
(vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, ryšys su nukentėjusiu asmeniu; jei tokių asmenų
daugiau nėra, įrašyti „nėra“)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ .
6. Smurtiniu nusikaltimu man buvo padaryta __________ eurų turtinė žala, kurią sudaro:
(nurodyti žalos dydį, žalos faktą ir dydį pagrindžiančius dokumentus)
6.1. ____________ eurų su sveikatos grąžinimu susijusios būtinos išlaidos
(gydymo, vaistų įsigijimo, protezavimo, sužaloto asmens priežiūros, specialių transporto priemonių
įsigijimo ir kitos sveikatai grąžinti būtinos išlaidos)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ ;
6.2. ___________ eurų negautų pajamų, kurias nukentėjęs asmuo būtų gavęs, jeigu jo
sveikata nebūtų buvusi sutrikdyta
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ ;
6.3. ___________ eurų laidojimo išlaidos, jeigu smurtiniu nusikaltimu buvo atimta žmogaus
gyvybė
______________________________________________________________________________________ ;
6.4. ____________ eurų negautų pajamų, kurias gavo ar turėjo gauti išlaikytiniai mirusiajam
dar esant gyvam, jeigu smurtiniu nusikaltimu buvo atimta žmogaus gyvybė
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ .
7. Man atlyginta ar kompensuota ši žala:
(pildyti visas eilutes; jeigu neatlyginta, įrašyti „neatlyginta“; jeigu atlyginta, nurodyti atlygintos žalos
dydį, atlyginusį žalą asmenį ir kitą informaciją; jeigu turima teisė gauti kompensaciją, tačiau ji dar
neįgyvendinta, nurodyti, kokia kompensacija, kokio ji dydžio ir kokiu pagrindu skiriama)
7.1. Savanoriškai už žalą atsakingo asmens
(asmens, padariusio smurtinį nusikaltimą, arba asmens, kuris pagal įstatymus yra atsakingas už žalą
padariusio asmens veiksmus)
______________________________________________________________________________________ ;
7.2. Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto
______________________________________________________________________________________ ;
7.3. Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto
______________________________________________________________________________________ ;
7.4. Užsienio valstybių kompetentingos institucijos
______________________________________________________________________________________ ;
7.5. Savivaldybės socialinės paramos skyriaus
(laidojimo pašalpa)
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________ ;
7.6. Kitų asmenų, gavus kompensaciją iš valstybės biudžeto
______________________________________________________________________________________ .
8. Iš viso man atlyginta __________ eurų turtinė žala ir __________ eurų neturtinė žala.
(prašymo 7 punkte nurodytos atlygintos žalos suma)
9. Prašau kompensuoti __________ eurų turtinę žalą ir __________ eurų neturtinę žalą.
10. Prašau išmokėti man kompensaciją pervedant ją į šią banko sąskaitą
______________________________________________________________________________________ .
(nurodyti sąskaitos savininką, kredito įstaigą ir sąskaitos numerį)
11. Su prašymu pateikiu šiuos dokumentus:
(neturint galimybės pateikti reikiamų dokumentų, prašymo 12 punkte nurodyti, kur jie yra)
11.1. ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ , ____ lapas (-ai);
(asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas)
11.2. ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ , ____ lapas (-ai);
(turtinės žalos dydį patvirtinantys dokumentai)
11.3. ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ , ____ lapas (-ai);
(nutarimas pripažinti civiliniu ieškovu, teismo nuosprendis, nutarimas nutraukti baudžiamąjį procesą)
11.4. ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ , ____ lapas (-ai);
(išlaikymo faktą patvirtinantys dokumentai, jei pateikiamas prašymas kompensuoti žalą dėl smurtiniu
nusikaltimu atimtos gyvybės)
11.5. ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ , ____ lapas (-ai);
(dokumentai, patvirtinantys teisę atstovauti pareiškėjui)
11.6. ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ , ____ lapas (-ai).
(kiti dokumentai, patvirtinantys prašyme nurodytas aplinkybes)
12. Papildoma informacija ir pageidavimai
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ .

■ Patvirtinu, kad prašoma avansu kompensuoti žala nėra atlyginta.
■ Patvirtinu, kad visi prašyme nurodyti duomenys yra išsamūs ir teisingi.
■ Sutinku, kad Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo programos vykdytojas prašymui
išnagrinėti patikrintų prašyme pateiktus duomenis ir gautų reikalingus duomenis apie mane.
___________________
(parašas)
_______________
(parašas)

____________________________________
(vardas ir pavardė)
______________

