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Svarbi pastaba: Prieš supažindindami su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
teisinės analizės ir informacijos departamento parengta Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m.
birželio 1 d.–2014 m. liepos 31 d. praktikos apžvalga, jos autoriai nori atkreipti skaitytojų dėmesį į
tai, kad šiame dokumente yra pateikiamos neoficialios Europos Žmogaus Teisių Teismo procesinių
sprendimų santraukos, kurios Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo nesaisto. Šis dokumentas yra tik informacinio pobūdžio. Taip pat norime
atkreipti dėmesį į tai, kad pagal Konvencijos 44 straipsnio 2 dalį „Kolegijos sprendimas tampa
galutiniu: a) šalims paskelbus, kad jos neprašo perduoti bylos svarstyti Didžiajai Kolegijai; ar b)
praėjus trims mėnesiams nuo sprendimo datos, jei nebuvo prašymo perduoti bylą svarstyti Didžiajai
Kolegijai; ar c) Didžiosios Kolegijos teisėjų komisijai atmetus prašymą pagal 43 straipsnį.“ Pagal to
paties straipsnio 1 dalį Didžiosios Kolegijos sprendimas yra galutinis. Apžvalgoje pateikta
informacija dėl prašymų perduoti bylą svarstyti Didžiajai Kolegijai atnaujinta 2014 m. spalio 24 d.
Atsižvelgiant į tai, kad oficialius ir nesutrumpintus sprendimų tekstus galite rasti Europos
Žmogaus Teisių Teismo interneto svetainėje www.echr.coe.int, Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas neprisiima atsakomybės už atliktą vertimą ir parengtos santraukos
išsamumą.
Apžvalgoje naudojami pagrindiniai sutrumpinimai:
EŽTT, Europos Teismas, Teismas – Europos Žmogaus Teisių Teismas
Konvencija – Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija
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I. KANKINIMO UŽDRAUDIMAS (Konvencijos 3 str.)
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. birželio 26 d. sprendimas byloje
M. E. prieš Švediją1
(pareiškimo Nr. 71398/12, svarbos lygis – 2)
Dėl reikalavimo homoseksualiam asmeniui grįžti į Libiją tam, kad pateiktų prašymą šeimos
susijungimui
Faktinės aplinkybės

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
3 straipsnis. Pareiškėjas skundėsi, kad susidurtų su realia persekiojimo rizika, jei būtų
grąžintas į Libiją, dėl dalyvavimo neteisėtame ginklų gabenime ir dėl savo seksualinės orientacijos
bei santuokos su vyru. Dėl pirmosios dalies Teismas nusprendė, kad jai trūko patikimumo ir kad
pareiškėjas nepagrindė, kad egzistuoja rimta asmeninė rizika dėl netinkamo elgesio su juo. Dėl jo
seksualinės orientacijos, nors nacionalinės institucijos niekada nekvestionavo pareiškėjo seksualinės
orientacijos, jos nustatė kad pareiškėjas nebuvo patikimas, kadangi jis keitė ir eskalavo savo istoriją
vykstant nacionaliniam procesui. Teismo nuomone, pareiškėjas nepateikė nuoseklaus ir patikimo
pasakojimo, kuriuo būtų galima paremti jo prašymo nagrinėjimą. Nors buvo mažai informacijos
apie homoseksualų situaciją Libijoje, atrodo, nebuvo jokių viešų duomenų apie tai, kad kas nors
būtų buvęs kaltinamas ar nuteistas už homoseksualų elgesį nuo Gadhafi režimo pabaigos 2011 m.
Taigi nebuvo pakankamai elementų, kad būtų galima daryti išvadą, jog Libijos institucijos aktyviai
persekiojo homoseksualius asmenis. Be to, pareiškėjas nebuvo išsiunčiamas iš Švedijos visam
laikui. Nors ir buvo reikalaujama, kad jis grįžtų į Libiją tam, kad pateiktų prašymą dėl šeimos
susijungimo, jis gali šį prašymą pateikti internetu ir taip sutrumpinti laukimo laiką daugmaž
keturiais mėnesiais. Nors laukiant sprendimo dėl pateikto prašymo jam reikėtų būti diskretiškam dėl
savo privataus gyvenimo, dėl to jam nereikėtų nuolat ar ilgą laiką slėpti ar slopinti svarbią savo
tapatumo dalį. Kad ir tiesa tai, jog jam reikėtų keliauti į Egiptą, Tunisą ar Alžyrą dėl interviu,
kadangi Libijoje nėra Švedijos ambasados, tai gali būti padaryta per kelias dienas ir nekelia rizikos,
kad su pareiškėju bus netinkamai elgiamasi tose valstybėse. Apibendrinant, nėra svarbių pagrindų
tikėti, kad su pareiškėju būtų netinkamai elgiamasi dėl jo seksualinės orientacijos, jei jis būtų
grąžintas į Libiją tam, kad ten pateiktų prašymą dėl šeimos susijungimo.
Išvada: nėra pažeidimo (šeši balsai prieš vieną).

1

Pateiktas prašymas perduoti bylą svarstyti Didžiojoje Kolegijoje.
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Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. liepos 17 d. didžiosios kolegijos sprendimas byloje
Svinarenko ir Slyadnev prieš Rusiją
(pareiškimo Nr. 32541/08 ir 43441/08, svarbos lygis – 1)
Dėl metalinių aptvarų, kuriuose teismo proceso metu laikomi kaltinamieji
Faktinės aplinkybės
Abiems pareiškėjams buvo pateikti kaltinimai dėl nusikalstamų veikų, tarp jų ir dėl
apiplėšimo. Teismo posėdžių metu jie buvo laikomi uždarytame aptvare, kuris buvo maždaug 1,5 x
2,5 m dydžio, suformuotas iš metalinių strypų keturiose pusėse, o lubos – iš vielų.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga

Pareiškėjai buvo teisiami viešuose teismo posėdžiuose, dalyvaujant prisiekusiesiems.
Teismo posėdžiuose dalyvavo apie 70 liudytojų. Tokiomis aplinkybėmis, jų viešas buvimas aptvare
turėjo menkinti jų įvaizdį ir sukelti jiems pažeminimo, bejėgiškumo, baimės, kančios,
nepilnavertiškumo jausmus. Su jais buvo taip elgiamasi viso proceso metu, kuris užtruko ilgiau nei
metus, per daugelį teismo posėdžių beveik kiekvieną mėnesį. Jie taip pat turėjo turėti objektyviai
pateisinamų baimių dėl to, kad jų buvimas aptvare pakenks nekaltumo prezumpcijai, sudarant
teisėjams įspūdį, kad jie yra pavojingi. Teismas nerado jokių įtikinamų argumentų, kurie parodytų,
kad kaltinamojo laikymas aptvare teismo posėdžių metu yra būtina priemonė fiziškai jį apriboti, kad
užkirstų kelią jo pabėgimui, padėtų susitvarkyti su agresyviu ar tvarką pažeidžiančiu elgesiu, ar
apsaugotų jį nuo agresijos iš išorės. Todėl tokia tolesnė praktika gali būti suprantama tik kaip
priemonė pažeminti žmogų, uždarytą aptvare.
Taigi pareiškėjai patyrė kančias, kurių intensyvumas viršijo neišvengiamą kentėjimo
lygmenį, kylantį iš pareiškėjų sulaikymo teismo proceso metu, ir jų uždarymas aptvare pasiekė
„minimalų sunkumo lygį“, kad patektų į 3 straipsnio taikymo sritį.
Didžioji kolegija nenustatė, kad aptvarų naudojimas tokiame kontekste galėtų apskritai būti
pateisinamas pagal 3 straipsnį kaip kad Vyriausybė bandė parodyti remdamasi grėsme saugumui.
Bet kuriuo atveju Teismas nesutiko, kad grėsmė saugumui iš tikrųjų egzistavo.
Teismas pakartojo, kad pati Konvencijos esmė yra pagarba žmogaus orumui ir Konvencijos,
kaip žmogaus teisių apsaugos instrumento, tikslas reikalauja, kad jos nuostatos būtų aiškinamos ir
taikomos taip, kad jos apsauga būtų reali ir efektyvi. Atsižvelgiant į objektyviai žeminančią
prigimtį, asmens laikymas metaliniame aptvare teismo posėdžio metu yra žmogaus orumo
pažeidimas. Taigi pareiškėjų laikymas metaliniame aptvare teismo posėdžių salėje prilygo
žeminančiam elgesiui ir pažeidė Konvencijos 3 straipsnį.
Išvada: pažeidimas (vienbalsiai).
Teismas taip pat nustatė 6 straipsnio 1 dalies pažeidimą dėl baudžiamojo proceso trukmės.
41 straipsnis: 10 000 eurų neturtinės žalos atlyginimas kiekvienam pareiškėjui.
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Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. liepos 8 d. sprendimas byloje
Harakchiev ir Tolumov prieš Bulgariją
(pareiškimo Nr. 15018/11 ir 61199/12, svarbos lygis – 2)
Dėl įkalinimo iki gyvos galvos režimo, suteikiančio nepakankamas galimybes reabilitacijai,
kad būtų sušvelninta bausmė
Faktinės aplinkybės
Abu pareiškėjai atlieka įkalinimo iki gyvos galvos bausmes. Pirmasis – be galimybės išeiti į
laisvę, antrasis – su tokia galimybe. Abu pareiškėjai laikomi griežto režimo sąlygomis, kuris
taikomas įkalintiesiems iki gyvos galvos. Jie laikomi nuolat užrakintose kamerose didžiąją dienos
dalį, izoliuoti nuo kitų kalinių. Savo skunduose Europos Teismui jie skundėsi dėl savo sulaikymo
sąlygų (Konvencijos 3 straipsnis) ir dėl efektyvių teisinės gynybos priemonių nebuvimo
(13 straipsnis). Be to, pirmasis pareiškėjas skundėsi, kad jo bausmė iki gyvos galvos be galimybės
išeiti į laisvę ir be jokių reabilitacijos perspektyvų prilygo nežmoniškam ir žeminančiam elgesiui
pagal Konvencijos 3 straipsnį.
Įkalinimo iki gyvos galvos bausmė be galimybės ją sušvelninti buvo įtvirtinta Bulgarijoje
1998 m., panaikinus mirties bausmę. Ji egzistuoja kartu su „paprasta“ įkalinimo iki gyvos galvos
bausme, kuri gali būti sušvelninta. Nuo 2006 m. spalio Bulgarijos Prezidentas turi teisę suteikti
malonę sušvelninant visas bausmes, įskaitant tas, kurios yra skirtos be galimybės sušvelninti.
2012 m. Bulgarijos Konstitucinis Teismas nusprendė, kad teisė suteikti malonę privalo būti
įgyvendinta nesavavališkai, atsižvelgiant į pareigą įgyvendinti konstitucines vertybes ir principus ir
atsižvelgti į lygiateisiškumą, žmoniškumą, atjautą, gailestingumą, nuteistojo sveikatos ir šeimos
būklę bei į bet kokius teigiamus nuteistojo asmenybės pokyčius. 2012 m. buvo įsteigta Malonės
komisija, kad patartų dėl malonės suteikimo.

3 straipsnis.
a) Sulaikymo sąlygos (abu pareiškėjai). Pareiškėjai buvo nuolat uždaryti savo kamerose ir
izoliuoti nuo likusių įkalintųjų viso jų įkalinimo metu. Jie buvo uždaryti savo kamerose nuo 21 iki
22 val. per dieną, negalėdami bendrauti su kitais įkalintaisiais, netgi su tais, kurie buvo
apgyvendinti tuose pačiuose skyriuose. Automatinis įkalintųjų iki gyvos galvos atskyrimas nuo
likusių įkalintųjų ir vienų nuo kitų, ypač kai nėra jokių nuoseklių užsiėmimų už kameros ribų ar
stimulų kameroje, pats savaime gali kelti problemų pagal Konvencijos 3 straipsnį. Nebuvo jokių
įrodymų, kad kuris nors iš pareiškėjų gali būti laikomas tiek pavojingu, kad reikėtų tokių griežtų
priemonių. Iš tikrųjų pareiškėjų izoliacija didele apimti atrodė esanti automatinio nacionalinių teisės
aktų, reguliuojančių kalėjimo režimą, taikymo rezultatas, o ne susirūpinimo dėl saugumo, kilusio
dėl pareiškėjų elgesio, rezultatas. Be to, pareiškėjai turėjo ribotą prieigą prie mankštos lauke ar
tinkamų užsiėmimų, ir kadangi jie buvo išleidžiami iš savo kamerų pasinaudoti tualetu tik tris
kartus per dieną, jie turėjo naudotis kibirais.
Pareiškėjų patirta kančia ir sunkumai dėl bendro jų kalinimo sąlygų poveikio ir kalinimo
laikotarpio (atitinkamai 12 ir 14 metų) peržengė neišvengiamą kančios lygį, kylantį iš paties
įkalinimo, ir buvo didesni nei minimali sunkumo riba, reikalinga nustatyti 3 straipsnio pažeidimą.
Tai buvo nežmoniškas ir žeminantis elgesys.
Išvada: pažeidimas (vienbalsiai).
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b) Įkalinimas iki gyvos galvos be bausmės sušvelninimo galimybės (pirmasis pareiškėjas).
Teismas pakartojo, kad bausmės iki gyvos galvos skyrimas be sušvelninimo galimybės gali kelti
problemų pagal 3 straipsnį. Vis dėlto, bausmė iki gyvos galvos nebuvo „be galimybės sušvelninti“
vien dėl to, kad praktiškai buvo galimybė, kad reikės atlikti ją visą: pagal 3 straipsnį pakako, kad
būtų de jure ir de facto galimybė tokią bausmę sušvelninti. Tam, kad būtų suderinama su
3 straipsniu, bausmė iki gyvos galvos turėjo turėti paleidimo perspektyvą ir peržiūros galimybę,
kadangi kalinio nebuvo galima toliau kalinti, jei nebuvo pagrįstų penologinių pagrindų, įskaitant
reabilitaciją, jo kalinimui. Asmuo, įkalintas iki gyvos galvos, savo įkalinimo pradžioje turėjo teisę
žinoti, ką jis ar ji turi padaryti, kad būtų svarstomas jo(s) paleidimas ir kokiomis sąlygomis,
įskaitant ir tai, kada vyks jo(s) bausmės peržiūrėjimas ar kada bus galima to prašyti.
Nors buvo aišku, kad pirmojo pareiškėjo bausmė buvo de jure su galimybe ją sušvelninti
nuo 2006 m. įstatymų pakeitimų, situacija prieš tai buvo mažiau aiški. Tačiau nepaisant de jure
galimybės sušvelninti bausmę klausimo, Teismas nebuvo įtikintas, kad atitinkamą bausmės atlikimo
laikotarpį bausmė buvo de facto su galimybe ją sušvelninti ar kad pirmasis pareiškėjas galėjo žinoti,
kad egzistavo mechanizmas, kuris leistų jam būtų svarstomam dėl paleidimo ar bausmės
sušvelninimo. Nuo 2004 m. lapkričio, kai pirmojo pareiškėjo bausmė tapo galutine, iki 2012 m.
prezidento galios suteikti malonę įgyvendinimas buvo neaiškus, be jokių viešai paskelbtų taikymo
principų ir individualiuose sprendimuose dėl malonės nebuvo nurodyti motyvai. Šiam procesui
trūko formalių ar neformalių saugiklių ir nebuvo jokių konkrečių pavyzdžių, kad tuo laikotarpiui
asmeniui, atliekančiam bausmę iki gyvos galvos be sušvelninimo galimybės, būtų buvusi
sušvelninta bausmė.
Nuo reformų, pradėtų 2012 m. dėl naujojo Prezidento sprendimų, Malonės komisijos
praktikos ir Konstitucinio Teismo sprendimo, atsirado pakankamai aiškumo dėl prezidento malonės
galių įgyvendinimo būdų, todėl dabar pirmasis pareiškėjas galėjo būti laikomas žinančiu, kad
egzistavo mechanizmas, kuris įgalino jį būti svarstomą dėl paleidimo ar bausmės sušvelninimo.
Tačiau Teismas taip pat turėjo apsvarstyti, ar pirmajam pareiškėjui buvo suteikta reali galimybė
pasitaisyti. Nors Konvencija negarantuoja teisės į reabilitaciją ir iš 3 straipsnio institucijoms nekyla
absoliuti pareiga suteikti galimybę kaliniams dalyvauti reabilitacijos ar reintegracijos programose ir
užsiėmimuose, tačiau kyla pareiga suteikti kaliniams iki gyvos galvos galimybę, kad ir kaip tolimą,
vieną dieną atgauti laisvę. Tam kad ta galimybė būtų tikra ir apčiuopiama, institucijos taip pat
privalo suteikti tinkamą galimybę kaliniams iki gyvos galvos reabilituotis. Nors valstybės turi
didelę veikimo laisvę šioje srityje, įkalintųjų iki gyvos galvos kalėjimo režimas ir sąlygos negali
būti laikoma nereikšmingu dalyku. Pirmasis pareiškėjas buvo laikomas itin griežtame kalėjimo
režime, beveik visiškai izoliuotas ir su labai ribotomis socialinių ryšių galimybėmis. Šio skurdaus
režimo žalingas poveikis, kartu su nepatenkinamomis materialiomis sąlygomis, kuriose jis buvo
laikomas, turėjo rimtai susilpninti galimybę jam pasitaisyti, tad ir turėti realią viltį, kad jis gali vieną
dieną pasiekti ir parodyti savo pažangą ir kad dėl to jam būtų sušvelninta bausmė. Prie to dar reikėtų
pridėti ir jo reabilitacijos pažangos nuoseklaus periodinio įvertinimo trūkumą. Taigi jo bausmė iki
gyvos galvos negali būti laikoma de facto su galimybe ją sušvelninti ir po 2012 m. reformų.
Išvada: pažeidimas (vienbalsiai).
Teismas taip pat vienbalsiai nusprendė, kad pažeistas Konvencijos 13 straipsnis dėl
veiksmingos teisinės gynybos priemonės, kuria pasinaudodami pareiškėjai galėtų skųstis dėl savo
kalinimo sąlygų, nebuvimo Bulgarijos teisėje.
46 straipsnis: Tam, kad tinkamai įgyvendintų šį sprendimą, Bulgarija turėtų reformuoti,
geriausia įstatymų leidyba, teisinį reglamentavimą, reguliuojantį kalėjimo režimą, taikomą
asmenims, nuteistiems bausmėmis iki gyvos galvos su ar be lygtinio paleidimo galimybės, o būtent
turėtų pakeisti automatinį itin griežto kalėjimo režimo ir izoliavimo taikymą visiems kaliniams iki
gyvos galvos.
41 straipsnis: 4000 eurų pirmajam pareiškėjui ir 3000 eurų antrajam pareiškėjui neturtinės
žalos atlyginimas dėl jų kalinimo sąlygų. Pažeidimo nustatymas yra pakankamas neturtinės žalos
8
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atlyginimas dėl bet kokios neturtinės žalos, kurią pirmasis pareiškėjas patyrė dėl to, kad jam buvo
neprieinamas jo bausmės iki gyvos galvos sušvelninimas.
II. TEISĖ Į LAISVĘ IR SAUGUMĄ
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. birželio 26 d. sprendimas byloje
Shcherbina prieš Rusiją2
(pareiškimo Nr. 41970/11, svarbos lygis – 2)
Dėl 16 dienų delsimo teismine tvarka peržiūrėti sprendimą sulaikyti vykstant išsiuntimo
procesui, priimtą neteisminės institucijos
Faktinės aplinkybės
2011 m. vasario 28 d. pareiškėjas buvo sulaikytas Rusijoje pagal prokuroro įsakymą, kuris
buvo priimtas dėl kazakų pareigūnų pateikto ekstradicijos prašymo. 2011 m. kovo 30 d. pareiškėjas
pateikė prašymą jį paleisti pirmosios instancijos teismui, kuris panaikino įsakymą suimti po 16
dienų, 2011 m. balandžio 15 d.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Šis atvejis nebuvo susijęs su sulaikymu pagal 5 straipsnio 1 dalies c punktą, tačiau buvo
susijęs su 5 straipsnio 1 dalies f punktu. Dėl to institucijos neturėjo pareigos „skubiai“ pristatyti
pareiškėją teisėjui. Vis dėlto, pareiškėjas turėjo teisę kreiptis į teismą ir aktyviai siekti savo
paleidimo pagal Konvencijos 5 straipsnio 4 dalį. Kartą pateikus prašymą jį paleisti, teismas turėjo
greitai peržiūrėti jo sulaikymo teisėtumą. Vis dėlto „greitumo“ reikalavimas pagal 5 straipsnio 4
dalį nebūtinai yra tas pats kaip „skubumo“ reikalavimas pagal 5 straipsnio 3 dalį. Taigi kai pradinis
sulaikymo įsakymas buvo skirtas teismo (t. y. nepriklausimos ir nešališkos teisminės institucijos
procedūroje, atitinkančioje teisingo proceso garantijas), Teismas daugelyje bylų prieš Rusiją buvo
pasirengęs toleruoti ilgesnius bylos peržiūrėjimo antrosios instancijos teisme laikotarpius. Tokiais
atvejais šešiolikos dienų laikotarpis gali nekelti problemos pagal Konvencijos 5 straipsnio 4 dalį.
Vis dėlto, kitaip nei tais atvejais, pareiškėjo pradinis sulaikymas buvo skirtas prokuroro įsakymu, o
ne teisėjo ar kito teismo pareigūno. Be to, sprendimo priėmimo procesas, kurio rezultatas buvo
įsakymas sulaikyti, neatitiko teisingo proceso garantijų: sprendimas buvo priimtas in camera ir be
jokio pareiškėjo dalyvavimo. Be to, kaip nustatyta sprendimą peržiūrėjusio teismo, prokuroras veikė
ultra vires ir neturėjo kompetencijos įsakyti pareiškėjo sulaikymą. Tokiomis aplinkybėmis
„greitumo“ standartas teisminei peržiūrai pagal Konvencijos 5 straipsnio 4 dalį priartėjo prie
„skubumo“ standarto pagal 5 straipsnio 3 dalį. Todėl 16 dienų delsimas teismine tvarka peržiūrėti
2011 m. vasario 28 d. sprendimą buvo pernelyg ilgas.
Išvada: pažeidimas (vienbalsiai).
Teismas taip pat nustatė 5 straipsnio 1 dalies, siejant ją su 5 straipsnio 5 dalimi, pažeidimą.
41 straipsnis: 6500 EUR neturtinės žalos atlyginimas.

2

Pateiktas prašymas perduoti bylą svarstyti Didžiojoje Kolegijoje.
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Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. liepos 17 d. sprendimas byloje
Kim prieš Rusiją
(pareiškimo Nr. 44260/13, svarbos lygis – 2)
Dėl sulaikymo, iki kol asmuo bus išsiųstas, nepaisant realios išsiuntimo perspektyvos
nebuvimo ir institucijų kruopštumo trūkumo
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjas yra asmuo be pilietybės, gimęs Uzbekijos Sovietų Socialistinėje Respublikoje
1962 m. 2011 m. liepą jis buvo areštuotas Rusijos pareigūnų dėl to, kad neturėjo asmens tapatybės
dokumento, buvo pripažintas kaltu dėl administracinio teisės pažeidimo ir patalpintas į užsieniečių
sulaikymo centrą, laukiant jo išsiuntimo. Tačiau jie negalėjo jo išsiųsti į Uzbekistaną, kadangi
Uzbekų institucijos neatsakė į pakartotinius prašymus išduoti kelionės dokumentą. Galiausiai,
2013 m. vasarį Uzbekijos ambasada informavo Rusijos pareigūnus, kad pareiškėjas buvo ne
Uzbekijos pilietis. Galiausiai jis buvo paleistas iš sulaikymo centro, suėjus maksimaliam dvejų
metų terminui, per kurį galima įgyvendinti išsiuntimo įsakymus.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Vieninteliai žingsniai, kurių ėmėsi Rusijos institucijos pareiškėjo sulaikymo metu buvo tai,
kad jos parašė Uzbekijos ambasadai Maskvoje prašydamos išduoti kelionės dokumentą. Nors jos ir
negalėjo priversti ambasados išduoti tokį dokumentą, nebuvo jokių įrodymų, kad jos šį reikalą
sprendė sparčiai ar prašė ambasados greičiau pateikti atsakymą. Iš tikrųjų jos užtruko daugiau nei
keturis mėnesius vien tam, kad susisiektų su ambasada. Be to, gavusios ambasados atsakymą
2013 m. vasarį, kuriame ji informavo, kad pareiškėjas buvo ne Uzbekijos pilietis, Rusijos
institucijos žinojo, kad išsiuntimas į Uzbekistaną nebebuvo reali perspektyva, taigi vėliau tęsęsis
pareiškėjo sulaikymas negalėjo būti laikomas pagrįstas siekiu išsiųsti pareiškėją.
Nuo pradžių Rusijos pareigūnai turėjo pareigą svarstyti, ar sulaikymas išsiuntimo tikslu
buvo skirtas ir tęsėsi pateisinamai. Tai buvo ypač svarbu pareiškėjo atveju, kadangi jo, kaip asmens
be pilietybės, neturinčio galimybės gauti konsulinę pagalbą, taip pat neturinčio finansinių išteklių ar
šeimos Rusijoje, situacija buvo itin pažeidžiama. Tačiau jis neturėjo jokių veiksmingų teisinės
gynybos priemonių, kuriomis galėtų ginčyti savo sulaikymo teisėtumą ir trukmę, ir Vyriausybė
nenurodė jokio kitokio norminio ar praktinio saugiklio. Taigi Rusijos teisinėje sistemoje nebuvo
procedūros, galinčios užkirsti kelią savavališko sulaikymo išsiuntimo tikslu rizikai. Galiausiai,
kadangi maksimali sankcija už administracinį pažeidimą buvo 30 dienų sulaikymas, „prevencinė“
priemonė buvo kur kas rimtesnė nei „baudžiamoji“. Šie motyvai leido Teismui padaryti išvadą, kad
pareiškėjo sulaikymo pagrindai nebuvo pagrįsti visą jo sulaikymo laikotarpį, kadangi nebuvo realios
perspektyvos išsiųsti pareiškėją, be to, vietos institucijos neatliko procedūrų su deramu kruopštumu.
Išvada: pažeidimas (vienbalsiai).
Teismas taip pat nusprendė, vienbalsiai, kad padarytas Konvencijos 3 straipsnio pažeidimas
dėl pareiškėjo sulaikymo sąlygų, taip pat 5 straipsnio 4 dalies pažeidimas dėl tinkamų sulaikymo
išsiuntimo tikslu peržiūrėjimo procedūrų nebuvimo.
46 straipsnis
a) Bendrosios priemonės – valstybės atsakovės reikalaujama imtis bendrų priemonių a) kad
leistų asmenims pradėti procesą siekiant patikrinti jų sulaikymo išsiuntimo tikslu teisėtumą
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atsižvelgiant į išsiuntimo proceso vystymąsi (5 straipsnio 4 dalis) ir b) kad apribotų sulaikymo
trukmę taip, kad jie būtų susiję su sulaikymo pagrindu, taikytinu imigracijos kontekste (5 straipsnio
1 dalies f punktas).
b) Individualios priemonės – pareiškėjas buvo ne tik be pilietybės, bet ir neturėjo pastovios
gyvenamosios vietos ir asmens tapatybės dokumentų, todėl kilo rizika, kad jis vėl bus kaltinamas
iškart po jo paleidimo. Taigi Vyriausybė privalo imtis žingsnių, kad užkirstų kelią jo pakartotiniam
suėmimui ir sulaikymui už pažeidimus, kurie kyla iš jo kaip asmens be pilietybės statuso.
III. TEISĖ Į TEISINGĄ BYLOS NAGRINĖJIMĄ (Konvencijos 6 str.)
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. birželio 24 d. sprendimas byloje
Azienda Agricola Silverfunghi S.A.S. ir kiti prieš Italiją
(pareiškimo Nr. 48357/07, svarbos lygis – 2)
Dėl nuosavybės teisės ribojimo retroaktyvia įstatymų leidyba, kuria siekiama sumažinti
viešąsias išlaidas
Faktinės aplinkybės
1980–aisiais Italijos įstatymų leidėjas išleido įstatymus, per tam tikras lengvatas ir nuolaidas
dviem lygiais sumažinusius socialinės apsaugos įmokas, kurias žemės ūkio bendrovės mokėjo už
savo darbuotojus. 1988 m. liepą Italijos išmokų institucija (INPS) išleido gaires, nurodančias, kad
minėtos lengvatos ir nuolaidos yra alternatyvios, o ne kumuliatyvios. Pareiškėjai, keturios žemės
ūkio bendrovės, pradėjo procesą prieš INPS 2000 m. ir 2002 m. Atsižvelgdami į ankstesnę Italijos
teismų, įskaitant kasacinio teismo, praktiką, pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai priėmė
sprendimus bendrovių naudai, laikydami, kad lengvatos buvo kumuliatyvios. Vis dėlto, 2003 m.
lapkritį Italijos įstatymų leidėjas išleido įstatymą Nr. 326, kuris aiškiai nustatė, kad lengvatos ir
nuolaidos buvo alternatyvios, ne kumuliatyvios. Po to INPS pateikė skundą kasaciniam teismui,
kuris priėmė kasacinius skundus remdamasis įstatymu Nr. 326. 2006 m. Konstitucinis Teismas
nutarė, kad šis įstatymas neprieštarauja Konstitucijai, konstatuodamas, kad ne baudžiamosios teisės
srityje įstatymų leidėjas gali priimti įstatymus, galiojančius atgal, jei toks galiojimas atgal yra
protingai pateisinamas ir neprieštarauja Konstitucijai. 2008 m. Kasacinis teismas pakeitė savo
ankstesnę praktiką ir nusprendė, kad netgi nesant įstatymo Nr. 326 lengvatos ir nuolaidos nebūtų
kumuliatyvios, kadangi įstatymo leidėjo tikslas buvo sureguliuoti jas kaip alternatyvias.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
6 straipsnio 1 dalis: pareiškėjai skundėsi, kad įstatymas Nr. 326 pažeidė jų teisę į teisingą
teismą, kadangi juo įstatymų leidėjas įsiterpė į vykstantį teismo procesą. Teismas pakartojo, kad 6
straipsnis neleido įstatymų leidėjui įsiterpti į vykstantį teismo procesą, išskyrus tuos atvejus, kai tai
daroma dėl įtikinamų viešojo intereso priežasčių. Šiuo atveju įstatymas Nr. 326 turėjo lemiamą
įtaką vykstančio teismo proceso baigčiai, ir nebuvo jokių viešojo intereso priežasčių, kurios
pateisintų jo veikimą atgal. Finansinės aplinkybės negali pačios savaime pateisinti tokio įstatymų
leidėjo įsiterpimo į vykstantį teismo procesą.
Išvada: pažeidimas (vienbalsiai).
1 Protokolo 1 straipsnis: pareiškėjai skundėsi, kad įstatymas Nr. 326 prilygo jų nuosavybės
teisės ribojimui, kadangi dėl jo veikimo atgal nebuvo tenkinti jų skundai, o atitinkamos sumos
neteisėtai liko INPS. Teismas pažymėjo, kad vertinant, ar šiuo ribojimu buvo pasiekta tinkama
pusiausvyra tarp viešojo intereso ir nuosavybės apsaugos, bendrų ekonominės strategijos priemonių
srityje valstybėms turi būti palikta plati vertinimo laisvė. Kadangi įstatymo leidėjo strategijos
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pasirinkimas nebuvo „aiškiai be protingo pagrindo“, bet siekė sumažinti viešąsias išlaidas, Teismas
nustatė, kad įstatymas Nr. 326 atitiko teisėtumo reikalavimą pagal 1 protokolo 1 straipsnį. Be to,
ginčijama priemonė nesukėlė pernelyg didelės naštos pareiškėjams, kadangi jie galėjo ir toliau
užsiimti verslu, pasirinko atsisakyti kumuliatyvių lengvatų tam tikrą skaičių metų, ir vis dar gavo
vieną iš lengvatų.
Išvada: nėra pažeidimo (penki balsai prieš du).
41 straipsnis: turtinės žalos atlyginimas – 44 900 eurų pirmajam pareiškėjui, 106 900 eurų
antrajam pareiškėjui, 54 400 eurų trečiajam pareiškėjui, 42 200 eurų ketvirtajam pareiškėjui,
neturtinės žalos atlyginimas – 1000 eurų kiekvienam pareiškėjui.
IV. TEISĖ Į PRIVATAUS IR ŠEIMOS GYVENIMO GERBIMĄ (Konvencijos 8 str.)
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. birželio 26 d. sprendimas byloje
Gablishvili prieš Rusiją
(pareiškimo Nr. 39428/12, svarbos lygis – 2)
Dėl asmens išsiuntimo iš valstybės už tai, kad jis vartojo narkotikus
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjai, Aleksandras ir Irina Gablišvili, vyras ir žmona, gyvena Syktyvkare, Komijos
Respublikoje, Rusijoje. Byla yra susijusi su įsakymu išsiųsti Gablišvili.
Gablišvili, Gruzijos pilietis, atvyko į Rusiją 1999 m., kai jam buvo 18 metų, ir jis vėliau
gavo leidimą gyventi, kuris nuo to laiko buvo reguliariai pratęsiamas. 2011 m. jis susituokė su
antrąja pareiškėja, Rusijos piliete, ir 2012 m. jiems gimė sūnus. Jo tėvai taip pat apsigyveno
Rusijoje 2000 m. pradžioje ir vėliau įgijo Rusijos pilietybę. 2011 m. Gablišvili buvo diagnozuotas
ŽIV.
2011 m. gruodį administracinis teismas įsakė išsiųsti Gablišvili, kai jis buvo pripažintas
kaltu dėl nusikaltimo, susijusio su narkotikais, ir dėl to 2012 m. birželį automatiškai buvo
panaikintas jo leidimas gyventi. 2012 m. spalį taip pat buvo priimtas sprendimas, jog jo buvimas
Rusijoje yra nepageidaujamas dėl 2011 m. nusikaltimo, susijusio su narkotikais, taip pat dėl
nutraukto baudžiamojo proceso prieš jį 2003 m. ir kitų nusižengimų, įskaitant narkotikų vartojimą ir
girtumą viešoje vietoje.
Remdamiesi 8 straipsniu pareiškėjai teigė, kad įsakymo išsiųsti Gablišvili įvykdymas
išardytų jų šeimą ir turėtų neigiamos įtakos jo ŽIV gydymui.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Teismas visų pirma patvirtino, kad valstybė narė pagal tarptautinę teisę, ir atsižvelgiant į jos
sutartinius įsipareigojimus, turi teisę kontroliuoti svetimšalių patekimą į savo teritoriją ir jų
gyvenimą joje. Konvencija negarantuoja svetimšaliams teisės patekti į konkrečią valstybę ar joje
gyventi, ir, siekdamos išlaikyti viešąją tvarką, Susitariančiosios Šalys turi teisę išsiųsti svetimšalį,
nuteistą už baudžiamuosius nusikaltimus. Vis dėlto, jų sprendimai šioje srityje privalo tiek, kiek jie
gali riboti teisę, saugomą pagal Konvencijos 8 straipsnio 1 dalį, atitikti įstatymą ir būti būtini
demokratinėje visuomenėje, t. y. būti pateisinami neatidėliotinu visuomenės poreikiu ir būti
proporcingi siekiamiems tikslams.
Teismas pažymėjo, kad priemonės, kurių buvo imtasi prieš pirmąjį pareiškėją, buvo pagal
įstatymą, jomis buvo siekiama teisėto tikslo – užkirsti kelią viešosios tvarkos pažeidimams ar
nusikaltimams. Toliau Teismas tyrė, ar ribojimas buvo proporcingas siekiamam teisėtam tikslui, t.
y., ar nacionalinės institucijos rado tinkamą pusiausvyrą tarp susijusių interesų, t. y., viena vertus,
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viešosios tvarkos pažeidimų ir nusikaltimų prevencijos ir, antra vertus, pareiškėjų teisės į jų šeimos
gyvenimo gerbimą.
Kriterijus, kuriuos teismas naudoja, kad įvertintų, ar išsiuntimo priemonė yra būtina
demokratinėje visuomenėje, galima apibendrinti taip:
– pareiškėjo padaryto pažeidimo pobūdis ir rimtumas;
– pareiškėjo buvimo valstybėje, iš kurios jį numatoma išsiųsti, trukmė;
– laikas, kuris praėjo nuo tada, kai pažeidimas buvo padarytas, ir pareiškėjo elgesys per tą
laikotarpį;
– įvairių susijusių asmenų tautybės;
– pareiškėjo šeiminė padėtis, t. y. santuokos trukmė, ir kitos aplinkybės, rodančios poros
šeimos gyvenimo tikrumą;
– ar sutuoktinis žinojo apie teisės pažeidimą tuo metu, kai jis ar ji sukūrė šeimos santykius;
– ar santuokoje yra vaikų, ir jei taip, koks jų amžius; ir
– sunkumų, su kuriais sutuoktinis gali susidurti valstybėje, į kurią pareiškėją numatoma
išsiųsti, rimtumas.
Teismas pažymėjo, kad reikalavimas pagal 8 straipsnio 2 dalį, jog ribojimas būtų „būtinas
demokratinėje visuomenėje“, kelia tiek procedūros, tiek turinio klausimą.
Įsakymas išsiųsti pirmąjį pareiškėją buvo priimtas kaip sankcija dėl to, kad jis susileido
morfijaus produktą. Vyriausybė teigė, kad nemedicininis narkotikų vartojimas turėtų būti laikomas
tokiu pat rimtu kaip ir kiti su narkotikais susiję nusikaltimai, tokie kaip narkotikų platinimas.
Teismas su tuo nesutiko. Kaip yra konstatavęs byloje Maslov prieš Austriją [DK], pareiškimo
Nr. 1638/03, kai narkotikų platinimo srityje Teismas parodė supratimą dėl nacionalinių institucijų
griežtumo asmenims, aktyviai dalyvaujantiems šios nelaimės platinime, Teismas nemano, jog tas
pats taikytina asmenims, nuteistiems už narkotikų vartojimą. Byloje Ezzouhdi prieš Prancūziją,
pareiškimo Nr. 47160/99, Teismas pabrėžė, kad negali būti pagrįstai teigiama, jog teisės pažeidimai
dėl narkotikų vartojimo sudaro rimtą grėsmę viešajai tvarkai, kadangi pareiškėjui skirta bausmė
buvo sąlyginai švelni, nepaisant pakartotinio pažeidimų pobūdžio (Ezzouhdi prieš Prancūziją byloje
pareiškėjas buvo nuteistas dvejų metų laisvės atėmimo bausme). Šis argumentavimas turėjo a
fortiori būti taikomas nagrinėjamos bylos aplinkybėmis, kai didžiausia bausmė už nemedicininį
narkotikų vartojimą buvo penkiolikos dienų sulaikymas ir kai faktiškai pareiškėjui buvo skirta
mažesnė nei 100 EUR bauda.
Teismas su susirūpinimu pažymėjo, kad nacionalinių institucijų sprendimuose nebuvo
išsiuntimo priemonės proporcingumo analizės minėtų principų šviesoje ar įtakos pareiškėjo šeimos
gyvenimui vertinimo. Taigi procedūriniai saugikliai, kurių reikalaujama pagal 8 straipsnį, kad būtų
įvertintas ribojimo proporcingumas, administraciniame procese nebuvo įgyvendinti.
Dėl nacionalinių teismų sprendimų Teismas pastebėjo, kad Syktyvaro miesto teismas iš
tikrųjų atliko priemonės proporcingumo vertinimą pagal Konvencijos 8 straipsnį. Tačiau Komijos
Respublikos Aukščiausiasis Teismas neatliko jokios reikšmingos analizės dėl Vyriausybės teiginio,
jog pareiškėjas kelia grėsmę viešajai tvarkai ir sveikatai. Detaliai nenagrinėdamas, kokius
pažeidimus padarė pirmasis pareiškėjas ir kada, ar kokia buvo jo buvimo ir šeiminių ryšių Rusijoje
trukmė, Aukščiausiasis Teismas pripažino jo gyvenimo būdą „amoraliu“, tokiu, kuris „neabejotinai“
buvo „neišvengiama grėsmė“ Rusijos piliečių sveikatai ir moralei. Aukščiausiojo Teismo sprendime
nesant jokio paaiškinimo, kokiomis faktinėmis aplinkybėmis tokie teiginiai grindžiami, Teismui
nereikia toliau tirti, ar vertinimas dėl pirmojo pareiškėjo gyvenimo būdo amoralumo pagal Rusijos
teisę sudarė pakankamą ir numatomą teisinį pagrindą jo išsiuntimui iš Rusijos. Be to,
proporcingumo testas reikalauja, kad Konvencijos teisių ribojimas nebūtų didesnis nei reikalingas
pasiekti teisėtą tikslą, tačiau iš Aukščiausiojo Teismo sprendimo nematyti, kad jis būtų svarstęs
taikyti kokias nors alternatyvias, mažiau ribojančias priemones prieš patvirtindamas pareiškėjo
išsiuntimą iš Rusijos. Kadangi balansavimas nebuvo atliktas pagal Konvencijos standartus, Teismas
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laikė, kad Komijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas nerado tinkamos pusiausvyros tarp įvairių
interesų, kurie buvo susidūrę šiuo atveju.
Teismas taip pat pažymėjo, kad šiuo atveju pareiškėjas buvo paskelbtas nepageidaujamu
Rusijoje neribotam laikui, o tai yra pernelyg griežta priemonė, kurią Teismas laikė neproporcinga
daugelyje kitų bylų. Į tai turėjo būti atsižvelgta analizuojant galimybę taikyti alternatyvias
priemones, tačiau tai nebuvo padaryta.
EŽTT nurodė, kad jam šiuo atveju nereikia nuspręsti, ar pareiškėjo išsiuntimas ar
paskelbimas nepageidaujamu kaip tokie šiuo atveju buvo įmanomi. EŽTT nustatė, kad procesas,
kuriame išsiuntimo įsakymas buvo priimtas ar teismų patvirtintas, neįgyvendino Konvencijos
reikalavimų ir nepalietė visų elementų, į kuriuos nacionalinės institucijos privalėjo atsižvelgti
vertindamos, ar išsiuntimo priemonė buvo „būtina demokratinėje visuomenėje“ ir ar ji buvo
proporcinga siekiamam tikslui.
Išvada: 8 straipsnio pažeidimas pirmojo pareiškėjo išsiuntimo ar paskelbimo
nepageidaujamu atveju.
41 straipsnis: potencialaus pažeidimo nustatymas yra pakankamas žalos atlyginimas.
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. liepos 24 d. sprendimas byloje
Brincat ir kiti prieš Maltą
(pareiškimo Nr. 60908/11 ir kt., svarbos lygis – 2)
Dėl pareiškėjų neapsaugojimo nuo rizikos, susijusios su asbestu
Faktinės aplinkybės
Nuo 1950-ųjų –1960-ųjų iki pirmųjų metų po 2000 m., pareiškėjai visą darbo dieną dirbo
valstybei priklausančioje įmonėje „Malta Drydocks Corporation“ (toliau – MDC). Vieno iš
pareiškimų atveju pareiškėjai yra Attard, taip pat dirbusio MDC, žmona ir vaikai. Pasak pareiškėjų,
pareiškėjai pareiškimuose Nr. 60908/11, 62110/11, 62129/11, 62312/11, Attard nuolat ir intensyviai
susidūrė su asbestu darbo metu. Asbestas įvairiose formose buvo viena iš medžiagų, laikytų MDC
sandėliuose, be to, laivai, kurių konstrukcijų sudėtyje buvo asbesto, reguliariai lankėsi prieplaukoje
(ar laivų remonto dirbtuvėse) ir ten buvo taisomi darbuotojų.
Attard mirė 2006 m., būdamas 61 m. amžiaus, dėl vėžio, susijusio su asbestu. Po to, kai
keletas jų kolegų mirė, pareiškėjai pareiškimuose Nr. 60908/11, 62110/11, 62129/11 ir 62312/11
pasidarė sveikatos tyrimus, kurie buvo pakartoti 2012 m., proceso EŽTT kontekste. Išskyrus Dyer,
dauguma rentgeno nuotraukų atskleidė abiejų pusių pleuros dėmes (kai kuriais atvejais išplitusias),
kas paprastai kyla dėl susidūrimo su asbestu. Kai kurių pareiškėjų atveju rentgeno nuotraukos taip
pat rodė pleuros sustorėjimą, intersticinę parenchiminę medžiagą plaučiuose, tam tikrais atvejais
taip pat plaučių fibrozę, ir visa tai atitinka asbestozės diagnozę. Rezultatai rodė, kad yra didelė
tikimybė, jog jų skrandžio gleivinėje bei kituose virškinamuosiuose organuose yra asbesto dalelių.
Be fizinių sunkumų, tokių kaip mankštos netoleravimas, kuris daugiausia buvo susijęs su
kvėpavimo problemomis, dėl asbesto jų kūnuose jie turėjo polinkį į piktybinę mezoteliomą, kaip
kad nutiko, anksčiau minėta, Attard.
Pareiškėjas Abela yra prikaustytas prie lovos jau keletą metų dėl didelių kvėpavimo
problemų ir gali kvėpuoti tik per deguonies cilindrus, kurie dar labiau kliudo jam judėti. Dyer
sveikatos tyrimų rezultatai nerodo įrodymų dėl su asbestu susijusios ligos.

Teismas pakartojo, kad pozityvi valstybės pareiga imtis tinkamų žingsnių, kad apsaugotų
gyvybę pagal 2 straipsnį apima pirminę valstybės pareigą nustatyti įstatymų leidybos ir
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administracines priemones, sukurtas, kad veiksmingai atbaidytų nuo grėsmių, kylančių teisei į
gyvybę.
Teismo nuomone, ši pareiga turi būti aiškinama kaip taikoma kontekste bet kokios veiklos,
viešosios ar ne, kurioje teisė į gyvybę gali būti pavojuje, ir a fortiori industrinės veiklos, kuri savo
pobūdžiu yra pavojinga, atveju. Konkrečiai pavojingos veiklos kontekste specialus dėmesys privalo
būti skiriamas reglamentavimui, atitinkančiam konkrečios veiklos specifinius bruožus, ypač
atsižvelgiant į potencialios rizikos žmogaus gyvybei dydį. Jis turi reglamentuoti tos veiklos
licencijavimą, įrengimą, veikimą, saugumą ir priežiūrą ir privalo nustatyti, kad visiems
atsakingiems asmenims yra privaloma imtis praktinių priemonių, kad užtikrintų asmenų, kurių
gyvybės gali atsidurti pavojuje dėl kylančios rizikos, veiksmingą apsaugą. Tarp šių prevencinių
priemonių ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas visuomenės teisei į informaciją, kaip nustatyta
Konvencijos institucijų praktikoje. Atitinkami reglamentai privalo taip pat nustatyti tinkamas
procedūras, atsižvelgiant į konkrečios veiklos techninius aspektus, kad būtų nustatyti proceso
trūkumai ir bet kokios klaidos, padarytos asmenų, atsakingų skirtingais lygmenimis.
Teismas patvirtino pozityvią valstybės pareigą pagal Konvencijos 8 straipsnį suteikti prieigą
prie esminės informacijos, kuri leistų asmenims įvertinti riziką, susijusią su jų sveikata ir gyvybe.
Teismo vertinimu, ši pareiga gali tam tikromis aplinkybėmis apimti ir pareigą suteikti tokią
informaciją. Teismas taip pat pažymėjo, kad pavojingos veiklos kontekste, valstybės pozityvių
pareigų pagal 2 ir 8 straipsnius sritys plačiai persidengia.
Teismas vertino, ar Vyriausybė atitinkamu metu žinojo ar privalėjo žinoti apie pavojus,
kylančius iš susidūrimo su asbestu (nuo Maltos prisijungimo prie Konvencijos 1967 m. ir vėliau).
EŽTT pripažino, kad Tarptautinės darbo organizacijos Asbesto rekomendacija ir vėliau priimta
konvencija, kurioje įtvirtinti minimalūs standartai, taikytini dėl asbesto naudojimo, buvo priimti
1986 m. Nepaisant to, kaip ir daugeliu atvejų, tokių tekstų priėmimas vyksta po didelių
paruošiamųjų darbų, kurie užima daug laiko ir vyksta po Tarptautinės darbo organizacijos valstybių
narių Vyriausybių atstovų, darbdavių ir darbuotojų organizacijų susitikimų. Dažniausiai prieš tai
išleidžiama daugelis gairių, ir prieš padarant konkrečius pasiūlymus, kruopščiai ieškoma susitarimo
tarp suinteresuotųjų šalių, t. y. tarp valstybės institucijų, darbdavių ir darbuotojų. Taip pat yra
plačiai žinoma, kad dėl problemų, susijusių su asbestu, buvo plačiai diskutuojama tarp
suinteresuotųjų šalių visame pasaulyje, ir kad atsižvelgiant į susijusius interesus, t. y., į
ekonominius ir komercinius, jo žalingo poveikio pripažinimas nebuvo lengvas. Šiuo aspektu
Teismas pažymėjo, kad iki šiol daugelis valstybių dar neuždraudė šios medžiagos ir tik 35 iš 198
Jungtinių Tautų valstybių narių ratifikavo Asbesto konvenciją. Atrodo logiška, kad tai nerodo, jog
asbesto pavojai šiandien yra vis dar nežinomi.
Taigi, spręsdamas, ar Maltos Vyriausybė žinojo ar privalėjo žinoti septyniasdešimtųjų
pradžioje, Teismas privalo remtis kitomis aplinkybėmis, akivaizdžiausia iš kurių yra objektyvūs
moksliniai tyrimai, ypač nacionalinio konteksto šviesoje. Teismas atsižvelgė į sąrašą, pateiktą
pareiškėjų, kuriame yra nuorodos į šimtus straipsnių ir kitų publikacijų šia tema, publikuotų nuo
1930 m. ir vėliau – daugelis iš jų paimti iš autoritetingų britų medicinos žurnalų. Teismas pastebėjo,
kad medicinos studijos tuometiniame Maltos Karališkame universitete buvo modeliuojamos ir
vėliau artimai sekė atitinkamą Jungtinės Karalystės sistemą, daugeliui medicinos absolventų tęsiant
mokslus Anglijoje ar Škotijoje. Ypač atsižvelgiant į šią situaciją, net ir priimant Vyriausybės
argumentą, t. y., kad informacija tuo metu nebuvo taip lengvai prieinama kaip kad yra šiandien,
neįsivaizduojama, kad nebuvo jokios prieigos prie tokių informacijos šaltinių bent jau, jei ne kam
nors kitam, tai aukščiausioms medicinos institucijoms valstybėje, t. y., Vyriausiajam Vyriausybės
medicinos pareigūnui ir Viešosios sveikatos inspektoriui. Iš tikrųjų, remiantis Maltos teise, tai buvo
būtent Viešosios sveikatos inspektoriaus pareiga neatsilikti nuo tokio vystymosi ir atitinkamai
patarti Vyriausybei. Teismas pastebėjo, kad nebuvo nurodyta, jog buvo kokių nors konkrečių
kliūčių jai pasiekti būtiną informaciją. Vyriausybė nepaneigė pareiškėjų teiginių kokiu nors
pasirašytu medicinos eksperto liudijimu, kad apie 1970-uosius medicinos profesionalai nežinojo
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apie šias medicinos išvadas. Be to, nacionalinio teismo sprendimas 1979 m. taip pat rodo, kad
vietos institucijos 1979 m. žinojo ar privalėjo žinoti apie pavojus, kylančius iš susidūrimo su
asbestu bent jau nuo 1970 m.
Teismas nustatė, kad nebuvo surinkta jokia informacija ir nebuvo atlikti tyrimai konkrečiai
apie asbesto situaciją pareiškėjų darbo vietoje. Be to, Vyriausybė netgi neteigė, kad kokia nors
bendra informacija buvo iš tikrųjų prieinama ar padaryta prieinama pareiškėjams. Vietoje to
Vyriausybė, atrodo, užmiršusi apie įsipareigojimus, kylančius iš Konvencijos, pasirinko laikytis
nuomonės, kad buvo ne jos pareiga pateikti informaciją nuo pat pradžių, ir kad bet kas tokioje darbo
aplinkoje bet kuriuo atveju puikiai žinotų apie susijusią riziką. Teismo nuomone, pastarasis teiginys
akivaizdžiai prieštarauja Vyriausybės kartojamam argumentui, kad ji (nepaisant to, kad buvo
darbdavė) ilgai nežinojo apie pavojus. Teismas taip pat mano, kad nepagrįstas yra Vyriausybės
teiginys, jog kaukių išdalinimas darbuotojams buvo implicitinis informacijos šaltinis. Taigi tinkama
informacija nebuvo pateikta ar padaryta prieinama pareiškėjams atitinkamu jų karjeros MDC
laikotarpiu.
Galiausiai, Teismas pažymėjo, jog Vyriausybė bendrai nurodė, kad darbuotojams, kurie
dirbo su asbestu (po to, kai jo pavojai tapo žinomi Vyriausybei), buvo pasiūlyta kompensacija ar
specialios priemokos dirbant šį darbą. Teismas pažymėjo, kad Vyriausybė nepateikė jokių
konkrečių duomenų apie tai, susijusių su pareiškėjais, todėl į šį teiginį Teismas negali atsižvelgti.
Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus ir nustatytas aplinkybes Teismas daro išvadą, kad
Vyriausybė neįvykdė savo pozityvių įsipareigojimų išleisti įstatymus ar imtis kitų teisinių
priemonių pagal 2 ir 8 straipsnius.
Išvada: 2 straipsnio pažeidimas Attard atveju ir 8 straipsnio pažeidimas likusiųjų pareiškėjų
atžvilgiu.
41 straipsnis: 30 000 eurų neturtinės žalos atlyginimas pareiškėjui pagal 2 straipsnį; nuo 1
000 iki 12 000 eurų neturtinės žalos atlyginimas pareiškėjams pagal 8 straipsnį; prašymai atlyginti
turtinę žalą atmesti.
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. liepos 16 d. didžiosios kolegijos sprendimas byloje
Hämäläinen prieš Suomiją
(pareiškimo Nr. 37359/09 ir kt., svarbos lygis – 1)
Dėl atsisakymo suteikti pareiškėjai moteriškos lyties asmens kodą, jei jos santuoka nebus
pakeista į civilinę partnerystę
Faktinės aplinkybės
Pagal Suomijos teisę santuoka leidžiama tik tarp dviejų skirtingos lyties asmenų. Vis dėlto,
nors tos pačios lyties poroms neleidžiama tuoktis, jos gali sudaryti susitarimą dėl civilinės
partnerystės. Pareiškėja gimė vyru ir 1996 m. vedė moterį. 2002 m. pora susilaukė vaiko. 2009 m.
pareiškėjai buvo atlikta lyties keitimo operacija. Nors ji pasikeitė savo vardus, ji negalėjo pasikeisti
asmens kodo į moterišką, nebent jos žmona sutiktų pakeisti jų santuoką į civilinę partnerystę arba
jos išsiskirtų. Tiek pareiškėja, tiek jos žmona nori likti susituokusios, kadangi skyrybos prieštarautų
jų religiniams įsitikinimams ir jos mano, kad civilinė partnerystė joms ir jų vaikui nesuteiktų tokios
pačios apsaugos kaip santuoka. Savo pareiškime Europos Teismui pareiškėja skundėsi inter alia,
remdamasi Konvencijos 8 straipsniu, kad jos teisė į privatų ir šeimos gyvenimą buvo pažeista, kai
jos naujos lyties pripažinimas buvo padarytas sąlyginis priklausomai nuo jos santuokos pakeitimo į
civilinę partnerystę.
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Teismas sprendė klausimą, ar pagarba pareiškėjos privačiam ir šeimos gyvenimui apima
valstybės pozityvią pareigą įtvirtinti veiksmingą ir prieinamą procedūrą, kuri leistų pareiškėjai
pasiekti, kad būtų teisiškai pripažinta jos naujoji lytis ir ji liktų susituokusi.
Teismas pakartojo, kad Konvencija nenustato pareigos Susitariančiosioms Šalims leisti tos
pačios lyties asmenų santuoką. Lyties pakeitimo pasekmių reglamentavimas santuokos kontekste
didžiąja dalimi, nors ir ne visiškai, pateko į valstybių veikimo laisvės sritį. Be to, Konvencija
nenustatė reikalavimo, kad būtų nustatytas koks nors specialus reglamentavimas tokioms
situacijoms, kurioje buvo pareiškėja. Didžioji kolegija taip pat pažymėjo, kad Europoje nebuvo
sutarimo dėl leidimo tos pačios lyties asmenims sudaryti santuokas, o tose valstybėse, kurios
neleido tos pačios lyties asmenų santuokų, nebuvo sutarimo dėl to, kaip reguliuoti lyties
pripažinimą, kai egzistuoja santuoka, sudaryta prieš lyties pakeitimą (situacija pareiškėjos atveju).
Iš tikrųjų, dauguma valstybių nėra priėmusios jokių įstatymų dėl lyties pripažinimo. Nesant
sutarimo tarp valstybių ir atsižvelgiant į jautrius moralės ir etinius klausimus, kurie sprendžiami,
Suomijai turi būti suteikta plati veikimo laisvė tiek dėl jos sprendimo, ar priimti įstatymus dėl
naujosios pooperacinių transseksualų lyties pripažinimo, tiek, nusprendus įsiterpti, dėl taisyklių,
įtvirtintų tam, kad būtų pasiekta pusiausvyra tarp konkuruojančių viešų ir privačių interesų.
Suomijos teisė suteikė pareiškėjai tris galimybes. Paliekant nuošalyje status quo išlaikymą
ar skyrybas, pareiškėjos skundas pirmiausiai buvo susijęs su galimybe pakeisti santuoką į
partnerystę su žmonos sutikimu. Vyriausybės teigimu, atitinkamų įstatymų tikslas yra suvienodinti
skirtingą praktiką, taikomą skirtingose valstybės dalyse ir nustatyti nuoseklius reikalavimus
teisiniam lyties pripažinimui. Jei sutuoktinio sutikimas gaunamas, nustatomas tiek teisinis naujosios
lyties pripažinimas, tiek teisinė santykių apsauga. Teismas konstatavo, jog kadangi santuokos
pakeitimas į civilinę partnerystę yra automatinis pagal Suomijos teisę, sutuoktinio sutikimas lyties
pakeitimo registravimui yra elementarus reikalavimas, sukurtas, kad apsaugotų kiekvieną sutuoktinį
nuo kito iš jų vienašalių sprendimų. Be to, pareiškėja ir jos žmona neprarastų jokių teisių, jei jų
santuoka būtų paversta į registruotą partnerystę. Pavyzdžiui, pensijos teisių skaičiavimo tikslais,
santykių trukmė būtų skaičiuojama nuo santuokos sudarymo datos, ir ne nuo datos, kai ji buvo
paversta į civilinę partnerystę. Kalbant apie šeimos gyvenimo aspektus, Teismas pastebėjo, kad
civilinė partnerystė nepaveiktų pareiškėjos dukters tėvystės, kadangi ji jau buvo teisėtai nustatyta
santuokos metu. Lyties pakeitimas taip pat neturėjo jokių teisinių pasekmių atsakomybei už
rūpinimąsi vaiku, jo globai ar išlaikymui, kadangi Suomijoje šios pareigos buvo susijusios su
tėvyste, nepaisant lyties ar partnerystės formos. Taigi pakeitimas į civilinę partnerystę neturėtų
jokių implikacijų pareiškėjos šeimos gyvenimui. Nors tenka apgailestauti, kad ji kasdien patyrė
nepatogumus dėl neteisingo asmens kodo, pareiškėja turėjo realią galimybę pakeisti šią situaciją bet
kuriuo metu pakeisdama savo santuoką į registruotą partnerystę su sutuoktinės sutikimu. Teismo
nuomone, nebuvo neproporcinga reikalauti tokio pakeitimo kaip sąlygos įgytos lyties pripažinimui,
kadangi tai buvo reali galimybė, kuri nustatė teisinę apsaugą tos pačios lyties poroms, kuri buvo
beveik identiška santuokai. Nedideli skirtumai tarp šių dviejų teisinių sąvokų negali reikšti, kad
Suomijos sistema pažeidžia valstybės pozityvią pareigą. Sistema kaip visuma nebuvo
neproporcinga dėl savo poveikio pareiškėjai ir šiuo atveju buvo surasta teisinga pusiausvyra tarp
konkuruojančių interesų.
Išvada: nėra pažeidimo (keturiolika balsų prieš tris).
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Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. liepos 10 d. sprendimas byloje
Tanda-Muzinga prieš Prancūziją
(pareiškimo Nr. 2260/10, svarbos lygis – 2)
Dėl delsimo ir skaidrumo trūkumo šeimos susijungimo procese
Faktinės aplinkybės
2000 m. pareiškėjui, Kongo Respublikos piliečiui, buvo suteiktas pabėgėlio statusas pagal
Jungtinių Tautų Aukštojo Pabėgėlių Komisaro Kamerūne (toliau – ir JTAPK Kamerūne) mandatą.
Remiantis jo pabėgėlio pažymėjimu, jis buvo lydimas savo žmonos, kuri taip pat turėjo tokį
pažymėjimą, ir jo vaikų, Vanessa ir Michelle. Pora turėjo trečią vaiką, Benjamin, kuris gimė
Yaounde (Kamerūne) 2004 m., tačiau pareiškėjas nebuvo Kamerūne jo gimimo metu, kadangi buvo
išvykęs į Prancūziją tam, kad ten pateiktų prieglobsčio prašymą, ir 2007 m. jam ten buvo suteiktas
pabėgėlio statusas. Tada jis pateikė prašymus išduoti ilgalaikes vizas jo žmonai ir trims vaikams
šeimos susijungimo tikslams. 2008 m. gegužę, nesulaukęs naujienų praėjus trims mėnesiams po
prašymo pateikimo Prancūzijos konsulatui Kamerūne, pareiškėjas pradėjo teisminį procesą. Tik tų
pačių metų rugpjūtį posėdžio metu pareiškėjas sužinojo, kad Benjamin ir Michelle gimimo
liudijimų tikrumas buvo ginčijamas. Kito pareiškimo kontekste Vyriausybė teigė, kad pareiškėjas
buvo palikęs savo šeimą. Posėdžio metu, kai buvo nagrinėjamas pareiškėjo skundas dėl teisės
Conseil d‘Etat, „public rapporteur“ savo baigiamojoje kalboje pasiūlė, kad pareiškėjas turėtų siekti
jo vaikų gimimo liudijimų teisminio atitaisymo. Pareiškėjo žmonai kilo sunkumų siekiant tokio
atitaisymo, ir konsulatas vėl atsisakė išduoti vizas. Per tolesnius patikrinimus 2010 m. nustatyta,
kad Benjamino gimimo liudijimas buvo autentifikuotas, tačiau dėl abejonių, susijusių su Michelle
gimimo liudijimu, konsuliniai pareigūnai neišdavė vizų visai šeimai.
Po to, kai Teismas pranešė Vyriausybei apie pareiškimą Teismui, skubaus proceso teisėjas
priėmė įsakymą sustabdyti implicitinio atsisakymo vykdymą tuo pagrindu, kad nebuvo nurodytos
jokios priežastys. 2010 m. lapkritį JTAPK Kamerūne advokatas atsiuntė pareiškėjui ir prancūzų
institucijoms Yaounde aukščiausiosios instancijos tribunolo sprendimo, kuriuo nurodoma iš naujo
išduoti Michelle gimimo liudijimą, originalią kopiją. 2011 m. sausio mėn. laiške Vyriausybė
informavo Teismą, kad Prancūzijos konsuliniai pareigūnai 2010 m. gruodžio mėn. išdavė ilgalaikes
vizas pareiškėjo žmonai ir vaikams.

Prancūzijos institucijos neišdavė vizų, įgalinančių šeimą susijungti, trejus su puse metų po
prašymo dėl šeimos susijungimo pateikimo ir po šešerių metų atsiskyrimo. Per tą laiką pareiškėjas
ėmėsi visų būtinų teisinių priemonių, kad būtų nustatyta jo tėvystė Michelle ir Benjamin atžvilgiu ir
kad būtų įveiktos kliūtys, trukdančios susijungimui šeimos, išgyvenusios sunkius išbandymus dėl
ilgo atsiskyrimo pareiškėjui išvykus iš Kamerūno.
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Atsižvelgiant į tą ilgą netikrumo laikotarpį ir į rimtas atsiskyrimo pasekmes pareiškėjui ir jo
šeimai, Teismo nuomone, galimo Konvencijos pažeidimo poveikis nebuvo tinkamai atlygintas, kad
būtų galima nustatyti, jog klausimas buvo išspręstas pagal Konvencijos 37 straipsnio 1 dalies b
punktą. Be to, pareiškėjo vaikai buvo mažamečiai ir buvo atskirti nuo pareiškėjo daugiau nei
šešerius metus sudėtingomis aplinkybėmis po jų pabėgimo iš Kongo Demokratinės Respublikos.
Tai neišvengiamai sukėlė rimtas pasekmes, kurių jų vėlesnis susijungimas negalėjo pakankamai
kompensuoti. Tad Vyriausybės prašymas išbraukti pareiškimą iš bylų sąrašo buvo atmestas.
b) Dėl esmės. Nacionalinės institucijos susidūrė su keblia užduotimi, turėdamos įvertinti
civilinės būklės dokumentų autentiškumą, dėl sunkumų, kylančių tam tikrais atvejais iš civilinės
būklės institucijų neveiklumo, ir dėl susijusios apgaulės rizikos. Nacionalinės institucijos iš principo
geriausiai galėjo nustatyti faktus, remdamosi surinktais ar joms pateiktais įrodymais, todėl joms
šiuo atžvilgiu turėjo būti suteikta tam tikra diskrecija. Vis dėlto, atsižvelgiant į sprendimą suteikti
pareiškėjui pabėgėlio statusą ir vėlesnį šeimos susijungimo principo pripažinimą, buvo itin svarbu,
kad prašymai išduoti vizas būtų išnagrinėti greitai, dėmesingai ir su ypatingu kruopštumu. Tokiomis
aplinkybėmis valstybė atsakovė turi pareigą, kad atsakytų į pareiškėjo prašymą, pradėti procedūrą,
kurios metu atsižvelgtų į įvykius, kurie suardė ir sutrukdė jo šeimos gyvenimą, dėl ko jam buvo
suteiktas pabėgėlio statusas. Taigi Teismas nusprendė sutelkti savo nagrinėjimą būtent į tos
procedūros kokybę Konvencijos 8 straipsnio „procedūrinių reikalavimų“ požiūriu.
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Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. birželio 26 d. sprendimai bylose
Labassee prieš Prancūziją, Mennesson prieš Prancūziją
(pareiškimų Nr. 65941/11, 65192/11 svarbos lygis – 2)
Dėl atsisakymo suteikti teisinį pripažinimą Prancūzijoje vaikų–tėvų santykiams, kurie buvo
teisėtai sukurti Jungtinėse Valstijose tarp vaikų, gimusių po surogacijos procedūrų, ir porų,
kurioms tos procedūros buvo taikomos
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjai pirmojoje byloje yra sutuoktiniai Mennesson, Prancūzijos piliečiai, ir Mennesson
mergaitės, Amerikos pilietės, dvynės, gimusios 2000 m. Pareiškėjai antrojoje byloje yra sutuoktiniai
Labassee, Prancūzijos piliečiai, ir Juliette Labasse, Amerikos pilietė, gimusi 2001 m. Dėl žmonų
minėtose porose nevaisingumo pareiškėjams (poroms) Jungtinėse Valstijose buvo atliktos
surogacijos procedūros. Embrionai, sukurti naudojant Mennesson ir Labassee spermą, buvo
implantuoti abiem atvejais į kitos moters gimdą. Taip gimė Mennesson dvynės ir Juliette Labassee.
Teismo sprendimai, priimti Kalifornijoje pirmuoju atveju ir Minesotoje antruoju atveju, nustatė, kad
sutuoktiniai Mennesson buvo dvynių tėvai ir kad sutuoktiniai Labassee buvo Juliette tėvai.
Prancūzijos institucijos, įtardamos, kad šiais atvejais buvo atliktos surogacijos procedūros, atsisakė
registruoti gimimo liudijimus Prancūzijos gimimų, santuokų ir mirčių registre. Mennesson atveju
gimimo liudijimai buvo įtraukti į registrą remiantis nurodymais prokuroro, kuris vėliau pradėjo
procesą prieš sutuoktinius, siekdamas panaikinti tuos įrašus. Labassee atveju, pora neginčijo
atsisakymo registruoti gimimą, tačiau siekė, kad teisinis santykis būtų pripažintas remiantis de facto
turėjimo statusu („possession d‘état“). Jie įgijo „acte de notoriété“, dokumentą, išduotą teisėjo,
kuris liudija dukters ar sūnaus teisinę padėtį, t. y., de facto tėvų–vaiko santykių egzistavimą, tačiau
prokuroras atsisakė tai registruoti ir sutuoktiniai šį atsisakymą apskundė.
Pareiškėjų skundai buvo atmesti Kasacinio teismo 2011 m. balandžio 6 d. sprendime tuo
pagrindu, kad tokių įrašų registravimas suteiktų teisinę galią surogacijos susitarimui, kuris buvo
niekinis viešojo intereso pagrindais pagal Prancūzijos civilinį kodeksą. Teismas nustatė, kad nebuvo
pažeista teisė į privatų ir šeimos gyvenimą, kadangi įrašų panaikinimas neatėmė iš vaikų motinystės
ir tėvystės teisinių santykių, pripažintų pagal Kalifornijos ir Minesotos įstatymus, ir neužkirto kelio
jiems gyventi Prancūzijoje su sutuoktiniais Mennesson ir sutuoktiniais Labassee.

Šiuo atveju buvo pagal Konvencijos 8 straipsnį garantuotos teisės į „šeimos gyvenimą“ ir
„privatų gyvenimą“ aspektų įgyvendinimo ribojimas. Priemonės, dėl kurių buvo skundžiamasi,
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turėjo pagrindą nacionalinėje teisėje ir tai reguliuojantis įstatymas buvo prieinamas susijusiems
asmenims, taip pat jis buvo iš anksto numatomas.
Prancūzijos atsisakymas pripažinti teisinį santykį tarp vaikų, gimusių užsienyje pasinaudojus
surogacijos procedūromis, ir numatomų tėvų kilo iš noro atbaidyti Prancūzijos piliečius nuo
naudojimosi šia procedūra užsienyje, kai ji buvo uždrausta Prancūzijoje siekiant apsaugoti vaiką ir
surogatinę motiną. Taigi ribojimas turi du teisėtus tikslus, o būtent „sveikatos apsaugą“ ir „kitų
asmenų teisių ir laisvių apsaugą“.
Europoje nebuvo sutarimo nei dėl surogacijos procedūrų teisėtumo, nei dėl santykių tarp
numatomų tėvų ir vaikų, teisėtai pradėtų užsienyje naudojantis surogacija, teisinio pripažinimo. Šis
sutarimo trūkumas atspindi faktą, kad naudojimasis surogacija kelia sudėtingų etinių klausimų.
Atitinkamai valstybėms turi būti suteikta plati veikimo laisvė priimant su surogacija susijusius
sprendimus. Nepaisant to, ši veikimo laisvė būtinai yra siaura, kiek tai susiję su tėvyste/motinyste,
kadangi tai yra esminis asmens tapatumo aspektas. Teismas taip pat privalo patikrinti, ar pasiekiama
teisinga pusiausvyra tarp valstybės interesų ir tiesiogiai susijusių asmenų interesų, ypač
atsižvelgiant į pamatinį principą, pagal kurį, kai atvejis yra susijęs su vaikais, jų interesai turi imti
viršų.
a) Pareiškėjų teisė į pagarbą jų šeimos gyvenimui. Tėvų–vaikų santykių pripažinimo
trūkumas paveikė jų šeimos gyvenimą įvairiais lygmenimis. Pareiškėjai buvo įpareigoti pateikti
Amerikos civilinės būklės dokumentus, kurie nebuvo įvesti į registrą, kartu su prisiekusio vertėjo
vertimu, kiekvieną kartą, kai prieigai prie kokios nors paslaugos ar teisės reikėjo įrodyti tėvystę. Be
to, pareiškėjai vaikai iki šiol neįgijo Prancūzijos pilietybės, o tai paveikė šeimų kelionių planus ir
kėlė susirūpinimą dėl vaikų teisės gyventi Prancūzijoje, kai jie taps pilnamečiai, taigi ir dėl jų šeimų
stabilumo. Taip pat buvo nuogąstavimų dėl šeimos gyvenimo tęstinumo, jei vienas iš biologinių
tėvų mirtų ar poros išsiskirtų. Vis dėlto, nepaisant potencialios rizikos pareiškėjų šeimos gyvenimui,
Teismas laikė, kad jo sprendimas privalo būti paremtas realiomis kliūtimis, su kuriomis jie susiduria
dėl tėvų–vaikų santykių tarp biologinių tėvų ir vaikų teisinio nepripažinimo.
Pareiškėjai neteigė, kad sunkumai, su kuriais jie susidūrė, buvo neįveikiami; jie taip pat
neparodė, kad jų negalėjimas užsitikrinti teisinio tėvų–vaikų santykio pripažinimo pagal
Prancūzijos teisę užkirto jiems kelią įgyvendinti savo teisę į šeimos gyvenimo gerbimą
Prancūzijoje. Jie galėjo apsigyventi Prancūzijoje netrukus po vaikų gimimo, jie galėjo gyventi kartu
tokiomis aplinkybėmis, kurios didžiąja dalimi buvo palyginamos su kitų šeimų, ir nebuvo nieko,
kas rodytų, kad jiems kilo rizika būti atskirtiems institucijų dėl savo situacijos pagal Prancūzijos
teisę. Be to, atmesdamas Konvencija paremtus pareiškėjų argumentus, Kasacinis teismas
išnagrinėjo jų ypatingą situaciją, ir teisėjai nustatė, nors ir implicitiškai, tačiau neabejotinai, kad
praktiniai sunkumai, su kuriais pareiškėjai susiduria šeimos gyvenime nesant tėvų–vaikų ryšio
pripažinimo pagal Prancūzijos teisę, neviršija ribos pagal Konvencijos 8 straipsnį. Taigi,
atsižvelgiant į praktines implikacijas pareiškėjų šeimos gyvenimui dėl vaikų–tėvų santykių
pripažinimo trūkumo, ir į valstybės atsakovės veikimo laisvę, Kasacinis teismas nustatė teisingą
pusiausvyrą tarp pareiškėjų ir valstybės interesų, kiek tai susiję su pareiškėjų teise į jų šeimos
gyvenimo gerbimą.
Išvada: nėra pažeidimo (vienbalsiai).
b) Pareiškėjų vaikų teisė į jų privataus gyvenimo gerbimą. Prancūzijos institucijos, nors
žinojo, kad pareiškėjai vaikai buvo kitoje valstybėje identifikuoti kaip suaugusių pareiškėjų vaikai,
vis dėlto nesuteikė jiems tokio statuso Prancūzijos teisinėje sistemoje. Šis prieštaravimas kenkė jų
tapatumui Prancūzijos visuomenėje. Be to, nors Konvencijos 8 straipsnis negarantavo teisės gauti
tam tikrą pilietybę, tačiau faktas yra tai, kad pilietybė yra asmens tapatumo dalis. Nors jų
biologiniai tėvai buvo prancūzai, pareiškėjai vaikai susidūrė su susirūpinimą keliančiu netikrumu
dėl galimybės gauti Prancūzijos pilietybę, o tai gali turėti neigiamų pasekmių jų tapatumo
apibrėžimui. Be to, tai, kad pareiškėjai vaikai pagal Prancūzijos teisę nebuvo laikomi pareiškėjų
sutuoktinių vaikais, turėjo implikacijų ir jų paveldėjimo teisėms.
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Prancūzija gali suprantamai norėti atbaidyti savo piliečius nuo naudojimosi reprodukcine
procedūra užsienyje, kai ši procedūra draudžiama šalies viduje. Vis dėlto, iš išdėstytų argumentų
išplaukia tai, kad atsisakymas pripažinti tėvų–vaikų santykius Prancūzijos teisėje tarp vaikų,
pradėtų tokiu būdu, ir numatomų tėvų, neapsiriboja tik pastarųjų padėtimi, kai tik jie vieni pasirinko
reprodukcinę procedūrą, dėl kurios skundėsi Prancūzijos institucijos. Tai taip pat stipriai paveikė
vaikų padėtį, o jų teisė į privataus gyvenimo gerbimą implikuoja, kad kiekvienas turėtų galėti
nustatyti savo tapatumo esmę, įskaitant savo kilmę. Taigi buvo rimta problema dėl šios situacijos
suderinamumo su vaikų geriausiais interesais, kurie privalo lemti bet kokį su jais susijusį
sprendimą.
Ši analizė buvo ypač svarbi, kai, kaip šiuo atveju, vienas iš numatomų tėvų buvo taip pat
vaiko biologinis tėvas. Atsižvelgiant į biologinės kilmės, kaip kiekvieno asmens tapatumo dalies,
svarbą, negali būti sakoma, kad yra vaiko geriausi interesai nesuteikti jam ar jai tokio pobūdžio
teisinių ryšių, kai tokių ryšių biologinė realybė yra nustatyta, ir tėvas bei vaikas siekia jų pilno
pripažinimo.
Ne tik ryšys tarp vaikų ir jų biologinių tėvų nebuvo pripažintas, kai buvo pateiktas prašymas
gimimo liudijimus įtraukti į registrą; be to, tokio ryšio pripažinimas per tėvystės deklaraciją ar
įvaikinimą ar de facto turėjimo pagrindu būtų pažeidęs susijusią Kasacinio teismo praktiką.
Atsižvelgiant į šio rimto ribojimo implikacijas pareiškėjams vaikams ir jų teisei į privataus
gyvenimo gerbimą, Europos Teismas nusprendė, kad nepripažindama nacionalinėje teisėje tėvų
ryšio su biologiniais tėvais, valstybė atsakovė peržengė leidžiamos veikimo laisvės ribas.
Atsižvelgiant taip pat į vaiko geriausių interesų svarbą sprendžiant dėl susijusių interesų, šiuo atveju
buvo pažeista pareiškėjų vaikų teisė į jų privataus gyvenimo gerbimą.
Išvada: pažeidimas (vienbalsiai).
41 straipsnis: 5000 eurų neturtinės žalos atlyginimas kiekvienam pareiškėjui vaikui.
V. MINTIES, SĄŽINĖS IR RELIGIJOS LAISVĖ (Konvencijos 9 str.)
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. birželio 12 d. sprendimas byloje
Čiuvašų Respublikos Biblinis centras prieš Rusiją
(pareiškimo Nr. 33203/08, svarbos lygis – 2)
Dėl religinės bendruomenės veiklos nutraukimo be tinkamų ir pakankamų priežasčių
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjas yra sekmininkų misija, kuri buvo įregistruota kaip religinė organizacija 1991 m.
lapkritį. 1996 m. ji įkūrė Biblinę kolegiją ir sekmadieninę mokyklą. Tačiau jos veikla buvo
nutraukta 2007 m. spalį Aukščiausiojo Teismo įsakymu tuo pagrindu, kad ji vykdė švietimo veiklą
be leidimo ir pažeisdama sanitarijos ir higienos normas.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Pareiškėjo veiklos nutraukimas prilygo jo teisės į religijos laisvę pagal Konvencijos
9 straipsnį, aiškinamą 11 straipsnio šviesoje, ribojimui. Veiklos nutraukimas buvo įsakytas pagal
įstatymą, siekė teisėto kitų asmenų sveikatos ir teisių apsaugos tikslo, nutraukiant nelicencijuotą
mokymą neatitinkančiomis sanitarijos normų sąlygomis. Pareiškėjas įkūrė Biblinę kolegiją ir
sekmadieninę mokyklą 1996 m. ir vykdė veiklą daugiau nei 11 metų be pertraukos. Federalinis
teismas 2002 m. konstatavo, kad sekmadieninė mokykla nepateko į Švietimo įstatymo reguliavimo
sritį ir dėl to jai nereikėjo licencijos. Šiomis aplinkybėmis naujas šio įstatymo aiškinimas dėl
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privalomo sekmadieninių mokyklų licencijavimo, kurį pateikė teismai, nebuvo pakankamai
numatomas, kad pareiškėjas galėtų numatyti tokį jo taikymą ir atitinkamai pakeisti savo elgesį.
Išties, praėjus daugmaž devyniems mėnesiams po sprendimo, kuriuo Aukščiausiasis Teismas
pripažino pareiškėjo veiklos nutraukimą teisėtu, tas pats teismas pakeitė savo poziciją dėl
sekmadieninių mokyklų licencijavimo, konstatuodamas, kad vaikų mokymas tokiose mokyklose
neprilygo švietimui ir kad tariami sanitarijos normų pažeidimai negalėjo pateisinti religinės
organizacijos veiklos nutraukimo.
Taigi nebuvo įtikinamai parodyta, jog pareiškėjas gavo išankstinį pranešimą, kad jo veikla
buvo pažeidžianti teisę. Aukščiausiasis teismas įsakė nutraukti pareiškėjo veiklą po vienos dienos,
kai buvo nustatytas sanitarijos normų pažeidimas, nepaisant fakto, kad nebuvo nieko, kas rodytų,
kad kuris nors iš trūkumų buvo nepataisomas ar prilygo aiškiam ir neišvengiamam pavojui gyvybei
ar sveikatai, ir pareiškėjui nebuvo pasiūlytas pasirinkimas ištaisyti pažeidimus ar nutraukti veiklą,
susijusią su jo sekėjų mokymu.
Teismas taip pat nesutiko su argumentu, kad pareiškėjo, registruotos religinės organizacijos,
veiklos nutraukimas buvo būtinas, nes sekmadieninė mokykla ar Biblinis centras nebuvo
registruotos kaip atskiri teisiniai vienetai. Nacionaliniai teismai nenurodė, kokios kitos, mažiau
ribojančios priemonės pasiekti studentų teisių apsaugos tikslą buvo apsvarstytos ir kodėl buvo
nuspręsta, kad jos nepakankamos. Taigi nacionalinės institucijos neparodė, kad veiklos
nutraukimas, kuris paneigė pačią pareiškėjo teisių į religijos ir asociacijos laisvę esmę, buvo
vienintelis pasirinkimas tam, kad būtų įgyvendintas siekiamas tikslas.
Dėl sankcijos prigimties ir sunkumo, Rusijos teismų sprendimų rezultatas buvo tai, kad
pareiškėjas nustojo egzistuoti kaip registruota religinė organizacija ir iš jo narių buvo atimta teisė
išpažinti ir skelbti savo religiją kartu su kitais ir užsiimti veikla, neatsiejama nuo religinės praktikos.
Kaip Teismas pažymėjo sprendime byloje Maskvos Jehovos liudytojai prieš Rusiją3, vienintelė
sankcija, kurią Rusijos teismai galėjo naudoti prieš religines organizacijas, pažeidusias įstatymą,
buvo prievartinis veiklos nutraukimas. Įstatymas nenumatė galimybės įspėti ar skirti baudą. Veiklos
nutraukimo sankcija galėjo būti taikoma beatodairiškai, neatsižvelgiant į konkretaus pažeidimo
sunkumą, ir ši praktika Konstitucinio Teismo buvo pripažinta prieštaraujanti atitinkamų teisės
normų konstitucinei prasmei net 2003 m. Įsakydami nutraukti pareiškėjo veiklą Rusijos teismai
nepaisė Konstitucinio Teismo praktikos ar atitinkamų Konvencijos standartų ir neįvertino veiklos
nutraukimo įtakos sekmininkų pagrindinėms teisėms. Apibendrinant, pareiškėjo veiklos
nutraukimas nebuvo būtinas demokratinėje visuomenėje.
Išvada: pažeidimas (vienbalsiai).
41 straipsnis: pažeidimo nustatymas yra pakankamas neturtinės žalos atlyginimas.
VI. SAVIRAIŠKOS LAISVĖ (Konvencijos 10 str.)
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. liepos 10 d. sprendimas byloje
Axel Springer AG prieš Vokietiją (Nr. 2)
(pareiškimo Nr. 48311/10, svarbos lygis – 2)
Dėl draudimo laikraščiui toliau publikuoti straipsnį apie buvusį Vyriausybės vadovą
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjas yra akcinė bendrovė Axel Springer AG. Be kita ko, jis yra masiškai platinamo
dienraščio Bild leidėjas. Vokietijos kancleris Gerhard Schroder, buvęs valdžioje nuo 1998 m.,
pralaimėjo pirmalaikius Parlamento rinkimus. 2006 m. gruodžio 9 d. buvo paskelbta, kad jis
3

Jehovah’s Witnesses of Moscow v. Russia, pareiškimo Nr. 302/02, 2010 m. birželio 10 d. sprendimas.
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paskirtas Vokietijos – Rusijos konsorciumo (NEGP) stebėtojų tarybos pirmininku. Sutartis dėl
naftotiekio statybos su konsorciumu buvo pasirašyta 10 dienų prieš pirmalaikius rinkimus.
2005 m. gruodžio 12 d. Bild pirmame puslapyje publikavo straipsnį su antrašte: „Ką jis iš
tikrųjų uždirba iš naftotiekio projekto? Schroder privalo atskleisti savo rusišką atlyginimą“. Buvęs
kancleris pateikė prašymą teismui uždrausti tolesnį publikavimą straipsnio, kuriame buvo aprašyti
Thiele, FDP Liberalų demokratų partijos vicepirmininko, įtarimai, o būtent tai, kad buvęs kancleris
atsistatydino iš savo politinio posto, kadangi jam buvo pasiūlytos pelningos pareigos konsorciume,
ir kad sprendimas surengti pirmalaikius rinkimus buvo priimtas su tuo vieninteliu tikslu, motyvuotu
savanaudiškumo. Rajono teismas priėmė įsakymą neperpublikuoti ginčijamų straipsnio dalių. Tas
sprendimas buvo paliktas nepakeistas apeliacinio teismo ir konstitucinis pareiškėjo skundas taip pat
buvo atmestas.

Ginčijama ištrauka, kurioje buvo keliamas klausimas, ar buvęs kancleris norėjo pasitraukti iš
pareigų dėl to, kad jam buvo pasiūlytos pareigos konsorciume, aiškiai buvo svarbaus viešojo
intereso klausimas, atsižvelgiant į buvusio kanclerio aukštas pareigas ir straipsnio turinį. Todėl
saviraiškos laisvė šiuo atveju turėjo būti aiškinama plačiai. Vokietijos teismai uždraudė ginčijamą
ištrauką tuo pagrindu, kad ji neatitiko atitinkamų kriterijų, taikomų rašant apie įtarimus. Straipsnyje
pareiškėja aprašė komentarus, neabejotinai išsakytus Thiele. Jo kelti klausimai buvo labiau
vertinimas nei teiginiai dėl fakto, kuriuos būtų galima patikrinti įrodymais. Klausimai, kuriuos
apėmė draudimas, buvo keliami politiniame bendro intereso kontekste, neteigė, kad buvęs kancleris
padarė nusikaltimą, ir galėjo remtis įvairiais faktais. Be to, Vyriausybės vadovas turėjo daugelį
galimybių paviešinti savo politinius pasirinkimus ir apie juos informuoti visuomenę. Taigi
straipsnyje neprivalėjo būti paramos buvusiam kancleriui elementų, ir jo pareigos nesuteikė jam
teisės mėgautis kur kas didesne tolerancija nei privatūs asmenys.
Be to, nors pareiškėjas publikavo ginčijamą straipsnį savo laikraštyje, šie klausimai jau buvo
iškelti politiko ir Vokietijos Parlamento nario. Iš laikraščio negali būti reikalaujama sistemiškai
patikrinti kiekvieno komentaro, išsakyto vieno politiko apie kitą politiką, esmę, kai komentuojama
viešų politinių debatų kontekste. Buvęs kancleris galėjo pradėti teisminį procesą prieš asmenį, kuris
išsakė ginčijamus komentarus. Taigi, atsižvelgiant į būdą, kuriuo laikraštis gavo Thiele komentarus,
ir atsižvelgiant į tai, kad pranešimas apie buvusį kanclerį buvo visai nesenas, paviešintas trys dienos
prieš straipsnio publikavimą, ir taip pat į tai, kad tokios naujienos bendrai yra trumpalaikio
pobūdžio, nėra jokių požymių, kad pareiškėjas negalėjo publikuoti šių komentarų neatlikęs kitų
preliminarių patikrinimų. Be to, negalima teigti, kad nebuvo jokių pastangų susisiekti su buvusiu
kancleriu ar kad jis neturėjo galimybės reaguoti.
Dėl publikacijos pobūdžio, straipsnyje nebuvo tokių pasakymų apie buvusį kanclerį, kurie
pagal savo pobūdį keltų problemų remiantis Teismo praktika. Dėl publikacijos įtakos, teismas
pažymėjo, kad Bild laikraštis buvo publikuojamas nacionaliniu lygmeniu, ir turėjo vieną iš
didžiausių tiražų Europoje. Galiausiai, dėl sankcijos, skirtos pareiškėjui, jam buvo skirtas tik
civilinio pobūdžio draudimas toliau publikuoti vieną ištrauką iš straipsnio. Vis dėlto šis draudimas
galėjo turėti atbaidantį poveikį pareiškėjo saviraiškos laisvės įgyvendinimui.
Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, pareiškėjas, publikuodamas ginčijamą ištrauką,
neperžengė žurnalistinės laisvės ribų. Nebuvo nustatyta, kad egzistavo koks nors neatidėliotinas
socialinis poreikis, dėl kurio buvusio kanclerio reputacija turėtų būti laikoma svarbesne už
pareiškėjo teisę į saviraiškos laisvę ir bendrą interesą skatinti šią laisvę, kai tai susiję su viešuoju
interesu. Todėl ginčijamas ribojimas nebuvo „būtinas demokratinėje visuomenėje“.
Išvada: pažeidimas (vienbalsiai).
41 straipsnis: nepateiktas prašymas dėl žalos atlyginimo.
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VII. SUSIRINKIMŲ IR ASOCIACIJOS LAISVĖ (Konvencijos 11 str.)
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. birželio 12 d. sprendimas byloje
Primov ir kiti prieš Rusiją
(pareiškimo Nr. 17391/06, svarbos lygis – 2)
Dėl atsisakymo leisti taikią demonstraciją tam tikrais pagrindais
Faktinės aplinkybės
2006 m. balandžio 10 d. grupė žmonių nusiuntė rašytinį pranešimą vietos institucijai, kad
balandžio 25 d. jie nori surengti demonstraciją Usukčajaus kaimo parke, ir joje dalyvaus 5000
žmonių. Po savaitės institucija gavo pranešimą, bet atsisakė leisti demonstraciją dėl trijų priežasčių:
pranešimas buvo pateiktas ne penkių dienų laikotarpiu, kurį nustato Viešųjų susirinkimų įstatymas;
parkas nebuvo skirtas daugiau nei 500 žmonių; demonstrantų teiginiai buvo klaidingi ir paneigti
atlikus oficialius tyrimus.
Nepaisant to, organizatoriai surengė demonstraciją kaip planavo, ir joje dalyvavo pirmasis ir
trečiasis pareiškėjai. Policija įrengė blokadą, kad neleistų protestuotojams pasiekti kaimo centro,
todėl protestuotojai nužygiavo į kaimyninį Miskindžos kaimą. Daugmaž 13 val. demonstrantai
užblokavo federalinio lygmens kelią. Kai policija pabandė sugriauti blokadą, protestuotojai pradėjo
į juos mėtyti akmenis. Atsakydama į tai policija pradėjo naudoti šaunamuosius ginklus ir specialią
įrangą. Per susidūrimus buvo sužeisti daugelis civilių ir policijos pareigūnų, vienas civilis mirė.
Pirmasis pareiškėjas vėliau buvo suimtas dėl šio įvykio, buvo laikomas suimtas iki teismo beveik du
mėnesius ir galiausiai buvo paleistas.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
11 straipsnis. Pareiškėjai skundėsi, kad institucijų atsisakymas leisti 2006 m. balandžio 25 d.
demonstraciją, demonstracijos išvaikymas panaudojus jėgą ir trijų pareiškėjų sulaikymas pažeidė jų
teisę į saviraiškos laisvę ir į taikius susirinkimus.
Tam, kad nuspręstų, ar demonstracijos išsklaidymas yra pateisinamas, Teismas pirmiausia
nagrinėjo ir atmetė tris priežastis, nurodytas vietos institucijos, dėl kurios buvo neleistas
susirinkimas. Pirmiausia, Viešų susirinkimų įstatymas buvo dviprasmis dėl to, ar penkių dienų
laikotarpis pranešimo pateikimui buvo skaičiuojamas nuo pranešimo išsiuntimo ar nuo jo gavimo,
todėl demonstracijos organizatorių netinkamas įstatymo aiškinimas turėjo būti pateisintas. Be to,
nacionalinė teisė nustatė labai trumpą laikotarpį, per kurį galėjo būti pateiktas pranešimas;
organizatoriai nelaukė iki renginio išvakarių, tačiau išsiuntė pranešimą pirmąją numatyto
laikotarpio dieną, taigi dėjo protingas pastangas įgyvendinti griežtus įstatymo reikalavimus. Antra,
parko dydis nebuvo pakankama priežastis visiškai uždrausti demonstraciją; institucijos turėjo
pasiūlyti organizatoriams kitą vietą. Trečia, vieši įvykiai, susiję su politiniu gyvenimu, yra plačiai
saugomi pagal 11 straipsnį ir tik retais atvejais susirinkimas gali būti draudžiamas dėl
demonstracijos idėjinio turinio. Vyriausybės institucija neturėtų turėti galios uždrausti
demonstraciją vien tik dėl to, kad ji mano, jog demonstrantų norimos perduoti idėjos yra klaidingos,
ypač kai, kaip čia, ji buvo pagrindinis kritikos taikinys. Taigi sprendimas neleisti demonstracijos
buvo nepateisinamas. Tačiau šios išvados nepakanka, kad būtų galima konstatuoti, jog
demonstracijos išsklaidymas buvo taip pat nepateisinamas. Teismas nusprendė, kad Usukčajaus
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kaimo blokavimas buvo neproporcingas siekiamam teisėtam tikslui, ir tai taip pat sudarė
Konvencijos pažeidimą. Dėl susidūrimų tarp protestuotojų ir policijos prie Miskindžos kaimo,
Teismas pažymėjo, kad sprendimas neleisti demonstracijos buvo klaidingas, o Usukčajaus kaimo
blokavimas – neproporcingas, tačiau tai nesuteikė teisės protestuotojams blokuoti federalinį kelią ar
pulti policiją. Dėl to policijos intervencija pateko į nacionalinių institucijų veikimo laisvės ribas.
Tačiau Teismas pabrėžė, kad šioje byloje nebuvo nagrinėjamas skundas asmenų, kurie buvo sužeisti
policijos ar kurių artimasis žuvo. Šių aplinkybių kontekste Teismas buvo pasirengęs daryti išvadą,
kad pareigūnų bendras atsakas į kelio blokavimą ir į agresyvų didelės protestuotojų grupės elgesį
nebuvo neproporcingas. Teismas taip pat nustatė, kad pareiškėjų suėmimas nepažeidė Konvencijos.
41 straipsnis: 7 500 eurų neturtinės žalos atlyginimas pirmajam ir trečiajam pareiškėjams.
VIII. TEISĖ Į LAISVUS RINKIMUS (1 Protokolo 3 straipsnis)
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. gegužės 13 d. sprendimas byloje
Dunn ir kiti prieš Jungtinę Karalystę
(pareiškimo Nr. 566/10, svarbos lygis – 3)
Dėl pareiškėjų kalinių nepagrindimo, kad jie buvo paveikti draudimo balsuoti
Faktinės aplinkybės
Savo pareiškimuose Teismui pareiškėjai skundėsi, inter alia, dėl bendro draudimo kaliniams
balsuoti Jungtinėje Karalystėje per „artėjančius“ Jungtinės Karalystės ir Škotijos Parlamentų
rinkimus, tačiau konkrečiai nenurodė aiškių nusiskundimų dėl kokio nors potencialaus jų
pašalinimo iš tų rinkimų.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
1 Protokolo 3 straipsnis: Pareiškėjai savo pareiškimų formose nenurodė detalių apie savo
nuteisimo datas ir bausmių trukmes. Todėl buvo tikrai ne akivaizdu, kad jie atlikinės bausmę
atitinkamų rinkimų dieną. Net jei tai ir būtų buvę nurodyta, galėjo įvykti kiti įvykiai nuo pareiškimų
pateikimo iki rinkimų datos, įskaitant paleidimą iš kalėjimo, perkėlimą į psichiatrinę ligoninę ar net
mirtį. Nors kai kurie pareiškėjai galėjo ir likti kalėjime ir dėl to neturėti teisės balsuoti
atitinkamuose rinkimuose, nei vienas iš jų nesusisiekė su Teismu po rinkimų datos, kad tai
patvirtintų.
Apibendrinant, net jei ir būtų laikoma, kad jie tinkamai pasiskundė apie rinkimus, kurie dar
neįvyko pareiškimų pateikimo dieną, jie nenurodė būtinų faktų, kad pagrįstų savo skundus.
Išvada: nepriimtinas (aiškiai nepagrįstas).
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