
 

  

 

  

  

EŽTT ir ESTT sprendimų laisvės atėmimo įstaigų klausimais 
apžvalga 

  

  

2022 m. kovo mėn. 
Šioje apžvalgoje surinkti svarbiausi Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo nuosprendžiai ir sprendimai laisvės atėmimo įstaigų klausimais. Pagrindinių 
Europos teismų praktikos tendencijų apžvalga siekiama padėti teisės praktikams su laisvės atėmimo 
vietomis susijusiuose moksliniuose tyrimuose ir bylose, taip pat nustatyti Europos teismų sprendimų 
silpnąsias vietas didinant strategines teisenos galimybes.  

2022 M. SAUSIO-VASARIO MĖN. PASKELBTŲ SPRENDIMŲ APŽVALGA 

  

BORODAY IR KITI prieš UKRAINĄ ■ peticijų Nr. 44274/13, 18862/15 ir 36191/15 

Tinkamos medicininės priežiūros trūkumas kalinamiesiems, turintiems sunkių sveikatos sutrikimų: 3 straipsnio pažeidimas. 

KALMYKOV prieš  RUSIJĄ ■ peticijos Nr. 71325/16 Tinkamos medicininės priežiūros trūkumas kalinamajam, sergančiam ŽIV/AIDS: 3 

straipsnio pažeidimas 

.VASILENKO prieš UKRAINĄ ■ peticijos Nr. 70777/12 

Įprastinė kalinamojo susirašinėjimo su prokuratūra kontrolė: 8 straipsnio pažeidimas. Dėl tokio pažeidimo nėra jokių teisinės gynybos 

priemonių : 13 straipsnio pažeidimas. 

 

MEHMET ÇIFTÇI  ir  SUAT İNCEDERE  prieš TURKIJĄ ■ peticijų Nr. 21266/19 ir 21774/19 

Sankcija kalinamiesiems, kurie skaitė eilėraščius ir giedojo giesmes per specialią kalėjimo operaciją žuvusiems kalinamiesiems atminti: 10 

straipsnio pažeidimas. 

 

SALMANOV  prieš SLOVAKIJĄ ■ peticijos Nr. 40132/16 

Neteisėtas kardomasis kalinimas, kurį paskyrė Aukščiausiasis Teismas po pirmosios instancijos teismo nuosprendžio: 5 straipsnio 1 dalies 

pažeidimas. Nėra kompensacijos už teisės į laisvę pažeidimą: 5 straipsnio 5 dalies pažeidimas. 

 

SY prieš ITALIJĄ ■ peticijos Nr. 11791/20 

Asmens, sergančio bipoliniu sutrikimu, kalinimas dvejus metus įprastame kalėjime, esant blogoms sąlygoms ir be jokios bendros terapinės 

strategijos jo būklei gydyti: 3 straipsnio pažeidimas. Dėl laisvų vietų trūkumo užsitęsęs bipoliniu sutrikimu sergančio asmens kalinimas 

įprastame kalėjime, nepaisant nacionalinio teismo nutarties jį perkelti į tinkamą instituciją: 5 straipsnio 1 dalies e punkto pažeidimas. 35 

dienų delsimas vykdyti teismo paskirtą laikinąją apsaugos priemonę dėl bipoliniu sutrikimu sergančio asmensapgyvendinimo  

specializuotame centre: 34 straipsnio pažeidimas. 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215127
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214775
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214756
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215140
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215174
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215359


SELESH  IR KITI prieš UKRAINĄ ■  peticijų Nr. 432/20 and 3 others 

Įkalinimas iki gyvos galvos be perspektyvos išeiti į laisvę: 3 straipsnio pažeidimas. 

SHIRKHANYAN prieš ARMĖNIJĄ ■ peticijos Nr. 54547/16 

Netinkama medicininė priežiūra, jokios pagalbos bei galimybės pasivaikščioti lauke suimtajam, 

turinčiam sveikatos problemų, ir jokios veiksmingos  teisių gynimo priemonės: 3 ir 13 straipsnių 

pažeidimas. Svarbių ir pakankamų priežasčių nenurodymas skiriant ir pratęsiant suėmimą: 5 

straipsnio 3 dalies pažeidimas. Valdžios institucijų atsisakymas duoti leidimą privatiemspareiškėjo 

ir teisme jį attstovaujančių atstovų susitikimams: 34 straipsnio pažeidimas. Tariamas laikinosios 

apsaugos priemonės, įpareigojančios nedelsiant suteikti tinkamą medicinos pagalbą, 

nevykdymas: 34 straipsnis. 

BAYLO  prieš UKRAINĄ ■  peticijos Nr.. 21848/20 

Neatlikta operacija kalinamajam, kurio kasdienis funkcionavimas buvo sutrikdytas dėl sunkios 

sveikatos būklės, t. y. abiejų akių kataraktos: 3 straipsnio pažeidimas. 

S.A. prieš UKRAINĄ ■ peticijos Nr. 7445/21 

Žiauraus elgesio pavojus ekstradicijos atveju, iš esmės neišnagrinėjus pavojaus, kuris pareiškėjui 

tariamai gresia Tadžikistane: 3 straipsnio pažeidimas. 
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Šį informacinį biuletenį finansuoja Europos Sąjunga ir „Robert Carr Fund“. Jame skelbiama tik autorių nuomonė, kuri nebūtinai 

atspindi Europos Sąjungos, Europos Komisijos ar „Robert Carr Fund” nuomonę. Nei Europos Sąjunga, Europos Komisija, nei 

„Robert Carr Fund“. neatsako už išsakytą nuomonę. 
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