
 

  

 

  

  

EŽTT ir ESTT sprendimų laisvės atėmimo įstaigų klausimais apžvalga 

  

2022 M. RUGSĖJIS 

Šioje apžvalgoje surinkti svarbiausi Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo nuosprendžiai ir sprendimai laisvės atėmimų 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.  

  PASKELBTŲ SPRENDIMŲ APŽVALGA 
 2022 M. LIEPA–RUGPJŪTIS 

  

OLIYNICHENKO prieš RUSIJĄ IR UKRAINĄ ■  peticijos Nr. 31258/22   
Ukrainos karys, galimai laikomas Rusijos pajėgų belaisvių stovykloje: Laikinoji apsaugos priemonė, 
Rusija įpareigota užtikrinti, kad būtų laikomasi Konvencijos teisių ir prireikus būtų suteikta medicininė 
pagalba. 
  
CHOCHOLÁČ prieš SLOVAKIJĄ ■ peticijos Nr. 81292/17 
Bendro pobūdžio ir beatodairiškas draudimas kalinamiesiems turėti pornografinės medžiagos, 
konkrečiu atveju nesudarius galimybės atlikti proporcingumo įvertinimo: 8 straipsnio pažeidimas. 
  
HUBER prieš KROATIJĄ ■ peticijos Nr. 39571/16 
Nuteistasis daugiau kaip trejus metus laikomas kameroje, kurioje yra mažiau nei 3 kv. asmeninės 
erdvės: 3 straipsnio pažeidimas. 
  
YEPIKHIN prieš RUSIJĄ ■ peticijos Nr. 29389/19 
Nepakankama medicininė priežiūra (vėžys) ir veiksmingų priemonių šiuo atžvilgiu nebuvimas: 3 
straipsnio pažeidimas, 13 straipsnio pažeidimas. 
  

ZVEREV IR KITI prieš RUSIJĄ ■ peticijų Nr. 26363/18 ir 2 kiti   
Nuolatinis nuteistųjų, kalinamų laisvės atėmimo įstaigose įsiteisėjus nuosprendžiui, vaizdo stebėjimas 
ir veiksmingos teisinės gynybos priemonės šiuo atžvilgiu nebuvimas: 8 straipsnio pažeidimas, 13 
straipsnio pažeidimas 
  

  
YERUSLANOV prieš RUSIJĄ ■ peticijos Nr. 69591/17 
Nepakankama medicininė priežiūra (junginės limfoma) ir veiksmingų priemonių šiuo atžvilgiu 
nebuvimas: 3 straipsnio pažeidimas, 13 straipsnio pažeidimas. 
  

  
CHERNOUSOV IR KITI prieš RUSIJĄ ■ peticijų Nr.79688/16 ir 2 kiti 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218128
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218128
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218128
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218128
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218128
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218127


Nepakankama medicininė priežiūra (bronchinė astma, skydliaukės vėžys, akies, junginės, prostatos 
vėžys) ir veiksmingų priemonių šiuo atžvilgiu nebuvimas: 3 straipsnio pažeidimas, 13 straipsnio 
pažeidimas. 
  

  
BORISOVSKIY prieš RUSIJĄ ■ peticijų Nr. 41248/17 ir 75083/17 
Suimtajam kardomojo kalinimo tvarka taikomi ilgalaikių pasimatymų su sutuoktiniu apribojimai 
ketveriems metams: 8 straipsnio pažeidimas. 
  
RUDYKH IR KITI prieš RUSIJĄ ■ peticijų Nr. 55659/14 ir 13 kiti 
Sistemingas kalėti iki gyvos galvos nuteistų asmenų surakinimas antrankiais jiems būnant ne 
kamerose: 3 straipsnio pažeidimas. 
  

  
DILSHNAYDER IR KITI prieš RUSIJĄ ■ peticijų Nr. 57636/16 ir 2 kiti 
Griežtas kalėti iki gyvos galvos nuteistųjų režimas (atskyrimas ir įprastas surakinimas antrankiais): 3 
straipsnio pažeidimas. 
  

  
KUZMIN IR KITI prieš RUSIJĄ ■ peticijų Nr. 41563/18 ir 2 kiti. 
Nuolatinis kardomųjų ir nuteistųjų vaizdo stebėjimas ir veiksmingos teisinės gynybos priemonės šiuo 
atžvilgiu nebuvimas: 8 straipsnio pažeidimas, 13 straipsnio pažeidimas. 
  

  
PISAREV IR KITI prieš RUSIJĄ ■ peticijų Nr. 2556/18 ir 4 kiti 
Nepakankama medicininė priežiūra (ŽIV, hepatitas, plaučių ligos, abiejų akių kataraktos, osteoartritas, 
tinklainės atšoka, pėdų ir kulkšnių tinimas) ir veiksmingos teisinės gynybos priemonės šiuo atžvilgiu 
nebuvimas: 3 straipsnio pažeidimas, 13 straipsnio pažeidimas. 
  

  
TARATUNIN IR KITI prieš RUSIJĄ ■  peticijų Nr. 2051/18 ir 4 kiti 
Nuolatinis kardomųjų ir nuteistųjų stebėjimas vaizdo kameromis ir veiksmingos teisinės gynybos 
priemonės šiuo atžvilgiu nebuvimas: 8 straipsnio pažeidimas, 13 straipsnio pažeidimas. 
  

  
TSAREV IR KITI prieš RUSIJĄ ■ peticijų Nr. 83036/17 ir 7398/18 
Nuolatinis kardomųjų ir nuteistųjų stebėjimas vaizdo kameromis ir veiksmingos teisinės gynybos 
priemonės šiuo atžvilgiu nebuvimas: 8 straipsnio pažeidimas, 13 straipsnio pažeidimas. 
  

  
BANCHILA IR KITI prieš RUSIJĄ ■ peticijų Nr. 82816/17 ir 4 kiti 
Nepakankama medicininė priežiūra (periodonto liga, dantų trūkumas, hepatitas, skrandžio opa, klubo 
lūžis, žandikaulio lūžis) ir veiksmingos teisinės gynybos priemonių šiuo atžvilgiu nebuvimas: 3 
straipsnio pažeidimas, 13 straipsnio pažeidimas. 
  

  
AKHPOLOV IR KITI prieš RUSIJĄ ■ peticijų Nr. 55025/17 ir 6 kiti 
Nepakankama medicininė priežiūra (ŽIV, vėžys, hipertenzija, smegenų kraujotakos sutrikimas, sulūžęs 
klubo sąnario implanto mechanizmo elementas) ir veiksmingos teisinės gynybos priemonių šiuo 
atžvilgiu nebuvimas: 3 straipsnio pažeidimas, 13 straipsnio pažeidimas. 
  

  
YARNYKH IR KITI prieš RUSIJĄ ■ peticijų Nr. 18607/17 ir 5 kiti 
Kalinamiesiems su negalia nesuteikiama pagalba ar speciali įranga ir šiuo atžvilgiu nėra veiksmingų 
teisinės gynybos priemonių: 3 straipsnio pažeidimas, 13 straipsnio pažeidimas. 
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ROTARU prieš RUMUNIJĄ ■ peticijos Nr. 26075/16 
Kalinamajam kelerius metus neatlikta kataraktos operacija, dėl kurios labai pablogėjo regėjimas ir jis 
neteko darbingumo: 3 straipsnio pažeidimas. 
  

  
UKRAINA prieš RUSIJĄ (X) ■ peticijos Nr. 11055/22 
Ukraina kreipėsi į Teismą su prašymu nurodyti Rusijos vyriausybei taikyti laikinąsias apsaugos 
priemones dėl Ukrainos karo belaisvių, Rusijos paimtų į nelaisvę Mariupolio „Azovstal“ gamykloje: 
prašymas, kurį apima ankstesnės laikinosios apsaugos priemonės, nurodytos Teismo sprendime 
Oliynichenko prieš Rusiją ir Ukrainą (peticijos Nr. 31258/ 22). 
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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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