
 

  

 

  

  

EŽTT ir ESTT sprendimų laisvės atėmimo įstaigų klausimais apžvalga 

  

  

  

  

GRUODIS 2022 
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. RUGSĖJĮ–SPALĮ PASKELBTŲ SPRENDIMŲ APŽVALGA 

  
P.C. prieš AIRIJĄ ■ peticijos Nr. 26922/19 
Nuteistasis, kuriam įkalinimo metu pagal įstatymą buvo atimta teisė gauti senatvės pensiją: nepažeistas 
14 straipsnis kartu su 1 protokolo 1 straipsniu. 
  

  
SAAT prieš TURKIJĄ ■ peticijos Nr. 23939/20 
Sulaikytajam tris savaites nesuteikti kontaktiniai lęšiai: 3 straipsnio pažeidimas. 
  

  
STANISLAV LUTSENKO prieš UKRAINĄ (NR. 2) ■ peticijos Nr. 483/10 
Nėra teisinio pagrindo skirti drausmines nuobaudas, kuriomis taikomas griežtesnis kalinimo režimas ir 
pakartotinis perkėlimas į kitą laisvės atėmimo įstaigą: 8 straipsnio pažeidimas. 
  

  
PERKOV prieš KROATIJĄ  ■ peticijos Nr. 33754/16 
Kalėjimo prižiūrėtojų jėgos panaudojimas, atsižvelgiant į gresiantį pavojų, kai sandėlyje apklausiamas ir 
apieškomas pareiškėjas griebėsi plaktuko: nepažeistas 3 straipsnis (materialinės teisės aspektai); 
neveiksmingas pareiškėjo kaltinimų dėl kalėjimo prižiūrėtojų netinkamo elgesio tyrimas: 3 straipsnio 
(procesiniai aspektai) pažeidimas. 
  

  
YUDIN IR KITI prieš RUSIJĄ ■ peticijos Nr. 34963/12 ir 6 kt.  
Draudimas nutiestiesiems, atliekantiems laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę griežto režimo 
kalėjimuose, skambinti telefonu: 8 straipsnio pažeidimas. 
  

  
BOLDYREV IR KITI prieš UKRAINĄ ■ peticijos Nr. 19957/21 ir 8 kt.  
Laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė be realios galimybės išeiti į laisvę: 3 straipsnio pažeidimas. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218941
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219039
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219195
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219203
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219555
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219572


  

  
CONSTANTIN-LUCIAN SPÎNU prieš RUMUNIJĄ ■ peticijos Nr. 29443/20 
Vienkartinis atsisakymas COVID-19 pagrindu leisti kaliniui dalyvauti bažnytinėse pamaldose už kalėjimo 
ribų, vėliau suteikiant galimybę gauti religinę paramą internetu: nepažeistas 9 straipsnis. 
  

  
NOWAK prieš LENKIJĄ ■ peticijos Nr. 60906/16 
Nuteistasis buvo daug kartų apieškotas išrengus nuogai: nepriimtina pagal 3 straipsnį, 8 straipsnio 
pažeidimas; nuteistojo telefoninių pokalbių kontrolė: nepriimtina pagal 8 straipsnį. 
  
BLONSKI IR KITI prieš VENGRIJĄ ■ peticijos Nr. 12152/16 ir 6 kt.  
Laisvės atėmimas iki gyvos galvos su galimybe išeiti į laisvę tik po 30-40 metų: 3 straipsnio 
pažeidimas. 
  

  
MUSHYNSKYY prieš UKRAINĄ ■ peticijos Nr. 27182/16 
Nuolatinis kardomųjų ir nuteistųjų stebėjimas vaizdo kameromis ir veiksmingos teisinės gynybos 
priemonės šiuo atžvilgiu nebuvimas: 8 straipsnio pažeidimas, 13 straipsnio pažeidimas. 
  

  

PAKARTOTINIAI SPRENDIMAI 
  
ASMENINIS IR ŠEIMINIS GYVENIMAS ■ 4 sprendimai bylose prieš Rusiją 
Pasimatymų su šeima ribojimas (įskaitant atsisakymą leisti ilgalaikius pasimatymus su šeima, fizinį 
atskyrimą ir priežiūrą trumpalaikių pasimatymų su šeima metu): 8 straipsnio pažeidimas. 
  

  
TRANSPORTAS ■ 9 sprendimai bylose prieš Rusiją 
Netinkamos laikymo sąlygos vežant kardomuosius / nuteistuosius (įskaitant perpildymą, gryno oro ir 
natūralios šviesos trūkumą, ribotą prieigą prie tualeto, ribotą prieigą prie geriamojo vandens, pasyvų 
rūkymą): 3 ir 13 straipsnių pažeidimas. 
  

  
SEKIMAS/STEBĖJMAS ■  6 sprendimai bylose prieš Rusiją 
Nuolatinis kardomųjų / nuteistųjų stebėjimas vaizdo kameromis (įskaitant priešingos lyties operatorių 
vykdomą stebėjimą, stebėjimą tualete / duše): 8 ir 13 straipsnių pažeidimas. 
  

  
SVEIKATA ■ 13 sprendimų bylose prieš Ukrainą ir Rusiją 
Netinkama medicininė priežiūra kalėjime (įskaitant medicininės apžiūros nesuteikimą arba vėlavimą ją 
atlikti,  neįgalumo nepaisymą, protezų po amputacijos nesuteikimą, vėlavimą pasirūpinant 
hospitalizacija): 3 ir 13 straipsnių pažeidimas. 

  

VISĄ LEIDINĮ GALITE RASTI MŪSŲ SVETAINĖJE>>   

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219646
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219667
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219663
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220012
http://www.prisonlitigation.org/domestic-legal-news/
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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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