
 

 

   

  

 
EŽTT ir ESTT sprendimų laisvės atėmimo įstaigų klausimais apžvalga 

 
 
 
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.  
 

2022 M.LAPKRIČIO–GRUODŽIO MĖN. PASKELBTŲ SPRENDIMŲ APŽVALGA  
 
EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMAS 
 
E. D. L. (Byla C-699/21) ■ Generalinio advokato Campos Sánchez-Bordona išvada  
Rimtas pavojus asmens, kurį prašoma perduoti, sveikatai gali pateisinti Europos arešto orderio vykdymo atidėjimą, bet 
ne atsisakymą jį vykdyti be jokio papildomo pagrindo 
 

EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMAS 
 
SANCHEZ-SANCHEZ prieš JUNGTINĘ KAALYSTĘ [Didžioji Kolegija] ■ Peticija Nr. 22854/20 
Nėra įrodymų, kad egzistuoja reali grėsmė, jog pareiškėjas bus nuteistas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausme be 
lygtinio paleidimo galimybės tuo atveju, jei būtų išduotas JAV ir nuteistas JAV: nepažeistas 3 straipsnis. 
 
McCALLUM prieš ITALIJĄ [Didžioji Kolegija] ■ Peticija Nr. 20863/21    
Nėra rizikos, kad ekstradicijos į JAV atveju pareiškėjai negalima sutrumpinti laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė, 
nes sumažinus kaltinimus pareiškėja įgyja teisę į lygtinį paleidimą: nepriimtina. 
 
KUPINSKYY prieš UKRAINĄ ■ Peticija Nr. 5084/8 
Galimos sutrumpinti užsienyje paskirtos laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės pakeitimas laivės atėmimu be 
galimybės bausmę sutrumpinti perdavus nuteistąjį dėl to, kad gimtojoje valstybėje nuteistiesiems iki gyvos galvos 
nenumatyta lygtinio paleidimo galimybė: 3 straipsnio pažeidimas. 
 
ZAKHAROV prieš UKRAINĄ ■ Peticija Nr. 52784/19  
Bausmė iki gyvos galvos be galimybės išeiti į laisvę: 3 straipsnio pažeidimas. 
 
GABIDULLIN IR KITI prieš RUSIJĄ ■ Peticijos Nr. 43125/17 ir 7 kitos    
Pasimatymų su šeimos nariais apribojimai ikiteisminio suėmimo vietose: 8 straipsnio pažeidimas. 
 
KALDA prieš ESTIJĄ (Nr. 2) ■ Peticija Nr. 14581/20   
Nacionalinių teismų atliktas kruopštus įstatymu nustatyto visuotinio draudimo balsuoti, konkrečiai taikomo už kelis 
sunkius nusikaltimus iki gyvos galvos nuteistam pareiškėjui, proporcingumo vertinimas: nepažeistas protokolo Nr.1  3 
straipsnis. 
 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269424&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=fir
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220484
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-220616%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-220960%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-220554%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-220538%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-221259


 

 

SUBAŞI IR KITI prieš TURKIJĄ ■ Peticijos Nr. 3468/20 ir 18 kitų    
Kaliniams neduotas leidimas pasimatyti su mokyklinio amžiaus vaikais ir savaitgaliais skambinti telefonu: 8 straipsnio 
pažeidimas. 
 
VLAD prieš RUMUNIJĄ ■ Peticija Nr. 122/17   
Teisinės gynybos priemonės, kuri įsigaliojo tik po peticijos pateikimo, nepanaudojimas dėl naujos teismų praktikos, 
susiformavusios priėmus principinį bandomąjį sprendimą dėl sisteminio klausimo: nepriimtina. 
 
YAKOVLYEV prieš UKRAINĄ ■ Peticija Nr. 42010/18     
Kalinio, paskelbusio bado streiką ir protestuojančio prieš elgesį įkalinimo įstaigoje, priverstinis maitinimas nesant 
medicininės būtinybės ir pakankamų procesinių apsaugos priemonių, sukeliant jam pernelyg didelį fizinį suvaržymą ir 
skausmą: 3 straipsnio pažeidimas. 
 
G.T. prieš GRAIKIJĄ ■ Peticija Nr. 37830/16   
Atsisakymas leisti kaliniui aplankyti sergančią motiną ir vėliau dalyvauti jos laidotuvėse vien dėl to, kad buvo reikalinga 
palyda ir būtų buvęs viršytas maksimalus išleidimo iš kalėjimo laikotarpis: 8 straipsnio pažeidimas; veiksmingos 
teisinės gynybos priemonės šiuo atžvilgiu nebuvimas: 13 straipsnio pažeidimas. 
 
AZMATGIRIYEV IR MENKOV prieš RUSIJĄ ■ Peticijos Nr. 26683/18 ir 9122/19 
Nuolatinis nuteistųjų, kalinamų laisvės atėmimo įstaigose įsiteisėjus nuosprendžiui, stebėjimas vaizdo kameromis: 8 
straipsnio pažeidimas; veiksmingos teisinės gynybos priemonės šiuo atžvilgiu nebuvimas: 13 straipsnio pažeidimas.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pakartotiniai sprendimai 
 
TRANSPORTAS ■ 9 komitetų sprendimai bylose prieš Rusiją  
Netinkamos nuteistųjų (suimtųjų) laikymo sąlygos juos vežant (įskaitant sanitarinių įrenginių nebuvimą arba stoką, 
nepakankamą miegamųjų vietų skaičių, gryno oro trūkumą, perpildymą, prastą maisto kokybę, netinkamą temperatūrą, 
ribotą prieigą prie geriamojo vandens, pasyvų rūkymą ir t. t.): 3 ir 13 straipsnių pažeidimas. 
 
KALINIMO SĄLYGOS ■ 2 komitetų sprendimai bylose prieš Rusiją. 
Netinkamos kalinimo sąlygos taikant griežto kalinimo režimą: 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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