
 

  

 

  

  

EŽTT ir ESTT 
sprendimų laisvės atėmimo įstaigų klausimais apžvalga 

  

  

2022 m. GEGUŽĖ 

  

Šiame informaciniame biuletenyje 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. KOVO-BALANDŽIO–VASARIO MĖN. PASKELBTŲ SPRENDIMŲ APŽVALGA 

KALDA prieš ESTIJĄ ■ peticijos Nr. 35245/19 

Atsisakymas suteikti nuteistajam trumpalaikių susitikimų galimybę su žmona be stiklinės pertvaros: 8 

straipsnio pažeidimas. 

  

NORMANTOWICZ prieš LENKIJĄ ■ peticijos Nr.. 65196/16  

Daugybinių sveikatos problemų turintis nuteistasis, medicininės priežiūros ir sprendimo toliau jį 

laikyti laisvės atėmimo įstaigoje tinkamumas, pernelyg ilgas procesas dėl pareiškėjo prašymo trumpam 

išleisti į laisvę motyvuojant sveikatos būkle: 3 straipsnis nepažeistas. 

  

MOCANU prieš RUMUNIJĄ ■ peticijos Nr. 76888/13 

Netinkamos kalinimo sąlygos: 3 straipsnio pažeidimas; pareiškėjo sveikatos būklės pablogėjimas 

kalinimo metu: dalis peticijos nepagrįsta. 

  

COSOVAN prieš MOLDOVĄ ■ peticijos Nr. 13472/18 

Netinkamas terminaline sunkios ligos stadija sergančio pareiškėjo gydymas: 3 straipsnio pažeidimas; 

dirbtinis nusikalstamos veikos tyrimo išskaidymas į atskirus tyrimus, siekiant įgyti nesąžiningo procesinio 

pranašumo arba apeiti imperatyvias teisės nuostatas: 5 straipsnio pažeidimas. 
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VOOL IR TOOMIK prieš ESTIJĄ ■ peticijų Nr. 7613/18 ir 12222/18 

Ilgalaikių pasimatymų su šeima draudimas kardomiesiems: 14 straipsnio pažeidimas, kartu su 8 

straipsniu. 

  

LANIAUSKAS prieš LIETUVĄ ■ peticijos Nr. 48309/19 

Nepakankama regėjimo negalią turinčio nuteistojo medicininė priežiūra ir 

tolesnis jo kalinimas sveikatos būklei netinkamomis sąlygomis: 3 straipsnis nepažeistas. 

  

NUH UZUN IR KITI prieš TURKIJĄ ■  peticijos Nr. 49341/18 ir 13 kiti 

Kalinamųjų korespondencijos įkėlimas į nacionalinį [teisminio tinklo] serverį, tvarkomą pagal 

neskelbiamas vidaus taisykles, prie kurio kalinamieji neturėjo prieigos: 8 straipsnio pažeidimas. 

  

MASLÁK prieš SLOVAKIJĄ (Nr 2) ■  peticijos nr. 38321/17 ir 8 kiti 

Nuteistojo patalpinimas į griežto režimo skyrių neužtikrinant tinkamos apsaugos nuo smurto: 8 

straipsnio pažeidimas, 3 straipsnis nepažeistas 

. 

   

READ THE FULL ISSUE ON OUR WEBSITE 

 

  

  

  

 

  

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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