
 

  

 

  

EŽTT ir ESTT 
sprendimų laisvės atėmimo įstaigų klausimais apžvalga 

  

  

  

2022 LIEPA 

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. GEGUŽĖS–BIRŽELIO MĖN. PASKELBTŲ SPRENDIMŲ APŽVALGA. 

VOLODYA AVETISYAN prieš ARMĖNIJĄ ■  peticijos Nr. 39087/15 
Netinkamos kardomojo kalinimo sąlygos: 3 straipsnio pažeidimas; 
veiksmingos teisminės gynybos nebuvimas šiuo klausimu: 13 straipsnio pažeidimas. 
  

LANIAUSKAS prieš LIETUVĄ ■  peticijos Nr. 6544/20 
Netinkamas pareigūnų elgesys malšinant riaušes; 
bereikalingas kalėjimo pareigūnų jėgos panaudojimas: 3 straipsnio pažeidimas. 

  

ZOGRAFOS IR KITI prieš GRAIKIJĄ ■  peticijos Nr.  29744/13 
Netinkamos laikymo sąlygos atviro ir uždaro tipo patalpose: 3 straipsnis nepažeistas; 
veiksmingų teisių gynimo priemonių nebuvimas šiuo klausimu: 13 straipsnio pažeidimas, kartu su 3 
straipsniu.  
  

NUSALOVA IR LYAPIN prieš RUSIJĄ ■ peticijų Nr. 17492/16 ir 35394/17 
Tinkamos medicininės apžiūros ir gydymo nesuteikimas kaliniams, 
turintiems sunkių sveikatos sutrikimų (ŽIV/AIDS, vėžys): 3 straipsnio pažeidimas.  
  

ABDULLAH YALÇIN prieš TURKIJĄ (Nr. 2) ■ peticijų Nr. 34417/10 
Itin griežto režimo kalėjime laikomam musulmonui be 
tinkamo pagrindimo nebuvo leista skirti patalpą kongregacinėms penktadienio pamaldoms: 9 
straipsnio 1 dalies pažeidimas. 
  

  

SAADOUNE prieš RUSIJĄ IR UKRAINĄ ■ peticijos Nr. 28944/22 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217258
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217649
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217716
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7361906-10058158


Karo belaisvis marokietis, nuteistas mirties bausme vadinamojoje „Donecko Liaudies Respublikoje“: 
skubių priemonių nurodymas.  
  

  

PESTRIKOVA prieš RUSIJĄ ■ peticijų Nr. 52548/17 
Netinkamos kalinių su negalia kalinimo sąlygos: 3 straipsnio pažeidimas. 

  

IVANTSOV IR KITI prieš RUSIJĄ ■ peticijų Nr. 20509/17 ir 11 kitų 
Netinkamos kalinių su negalia kalinimo sąlygos: 3 straipsnio pažeidimas.   
  

  

KOZIN prieš RUSIJĄ ■ peticijų Nr. 1993/17 
Medicininės apžiūros ir paliatyvaus gydymo trūkumas sunkių sveikatos sutrikimų turinčiam kaliniui 
(sergančiam vėžiu): 3 straipsnio pažeidimas.   
  

PINNER prieš RUSIJĄ IR UKRAINĄ IR ASLIN prieš RUSIJĄ IR UKRAINĄ ■ peticijų Nr. 31217/22 ir 
31233/22 
Du britų karo belaisviai, nuteisti mirties bausme vadinamojoje „Donecko Liaudies Respublikoje“: 
skubių priemonių nurodymas. 
  

  

VISĄ LEIDINĮ GALITE RASTI MŪSŲ SVETAINĖJE >> 

 

  

www.prisonlitigation.org 

 21ter rue Voltaire 
  

75011 Paris 

  

France 
  

contact@prisonlitigation.org 

  

  

 

  

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. 

  

  

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217802
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217799
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217797
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