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Svarbi pastaba: Prieš supažindindami su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo Teisinės analizės 

ir informacijos departamento parengta Europos Žmogaus Teisių Teismo 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, be kita ko, parengtas 

remiantis Europos Žmogaus Teisių Teismo informaciniais pranešimais. 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. 

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, Teismas – Europos Žmogaus Teisių Teismas 

Konvencija – Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija 

Svarbos lygiai – Europos Žmogaus Teisių Teismo nagrinėjamos bylos yra skirstomos į keturias 

kategorijas: 

Skelbta Rinkinyje – ypatingos svarbos sprendimai, kurie skelbiami oficialiuosiuose Teismo praktikos 

rinkiniuose (Reports of Judgments and Decisions). 

1 = Didelė svarba: sprendimai, kurie reikšmingai prisideda prie Teismo praktikos plėtojimo, aiškinimo 

ar keitimo. 

2 = Vidutinė svarba: sprendimai, kurie nors ir reikšmingai praktikos nepakeičia, tačiau nėra susiję vien 

tik su nusistovėjusios praktikos laikymusi. 

3 = Mažesnė svarba: sprendimai, pasižymintys mažu teisiniu interesu, t. y. sprendimai, kuriuose 

paprasčiausiai laikomasi nusistovėjusios teismo praktikos ir kt. 

../../Aurimas/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PRDPYQIP/www.echr.coe.int
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KANKINIMO UŽDRAUDIMAS (3 straipsnis) 
 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. spalio 15 d. sprendimas byloje 
L. M. ir kiti prieš Rusiją 

(pareiškimų Nr. 40081/14, 40088/14 ir 40127/14, svarbos lygis – 2) 
 

Dėl nelegalių migrantų sulaikymo ir grąžinimo į Siriją 
 

Faktinės aplinkybės 
 

Pareiškėjai L. M. (palestinietis, gyvenęs Sirijoje), A. A. ir M. A. (Sirijos piliečiai) 2013 m. atvyko į Rusiją. 
2014 m. kovą A. A. siekė įgyti pabėgėlio statusą, bet jo prašymas buvo atmestas. 2014 m. balandį 
pareiškėjai buvo suimti. Teismas nustatė, kad jie padarė administracinės teisės pažeidimus (gyveno ir dirbo  
Rusijoje be leidimo), paskyrė baudas ir nurodė išsiųsti juos į Siriją. Iki išsiuntimo pareiškėjai buvo laikomi 
užsieniečių sulaikymo centre. 2014 m. gegužę pareiškėjų apeliaciniai skundai dėl sprendimo išsiųsti buvo 
atmesti. Sulaikymo metu pareiškėjai pateikė prašymus suteikti pabėgėlio statusą ir laikiną prieglobstį 
Rusijoje, nes Sirijoje vyksta karas, o pareiškėjai yra kilę iš Alepo ir Damasko, kuriuose nuo 2012 m. vyksta 
itin intensyvios kovos, todėl išsiuntimo atveju kiltų grėsmė pareiškėjų gyvybei, bet 2014 m. gruodį prašymai 
buvo atmesti. 2014 m. rugpjūtį A. A. pabėgo, dabartinė jo buvimo vieta nežinoma. Atmetus apeliacinius 
skundus, įsigaliojo pirmosios instancijos teismo sprendimas, tačiau pareiškėjų išsiuntimas buvo atidėtas, 
kadangi pareiškėjai negali būti išsiųsti bylos nagrinėjimo EŽTT laikotarpiu (plačiau žr. N. A. prieš Jungtinę 
Karalystę, M. A. prieš Kiprą). 

 
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 
Dėl Konvencijos 2 ir 3 straipsnių pažeidimo 
 
Teismas pažymėjo, kad pareiškėjai Rusijos institucijoms pateikė pakankamus įrodymus, 

pagrindžiančius grėsmę jų gyvybei ir saugumui išsiuntimo į Siriją atveju, ypač atsižvelgiant į tai, kad 
prieglobsčio ieškantiems Sirijos gyventojams tarptautinės apsaugos poreikis yra pripažįstamas visuotinai, 
įskaitant Rusijos federalinės migracijos tarnybos ataskaitas bei nacionalinių teismų praktiką. Teismas taip 
pat pastebėjo, kad M. A. artimieji buvo nužudyti ginkluotos milicijos, o Jungtinių Tautų vyriausiasis 
pabėgėlių komisaras (UNHCR) yra nurodęs, kad beveik visos vietos, kuriose apsistojęs didelis Palestinos 
pabėgėlių (įskaitant L. M.) skaičius, tiesiogiai paveiktos konflikto, tad grėsmė pareiškėjams yra didelė. Bylą 
nagrinėję teismai pakankamai neištyrė pareiškėjams gresiančio pavojaus ir apsiribojo neteisėtu jų buvimu 
Rusijoje. Teismas pabrėžė, kad Konvencijos 3 straipsnis absoliučiai uždraudžia bet kokį kankinimą, 
nežmonišką ar žeminantį elgesį (žr. Mamazhonov prieš Rusiją), todėl jo negalima lyginti su sprendimą 
išsiųsti lėmusiomis priežastimis (plačiau žr. Abdolkhani ir Karimnia prieš Turkiją).  

Teismas pasisakė, kad paprastai smurto grėsmė tam tikroje teritorijoje savaime nereiškia Konvencijos 
3 straipsnio pažeidimo. Tam būtinos papildomos sąlygos, tokios kaip (1) didelis konflikto intensyvumas 
(kriterijai: (a) ar konflikto šalys taiko metodus, keliančius grėsmę civiliams arba tiesiogiai nutaikytus į civilius; 
(b) ar tokie metodai yra plačiai taikomi konflikto šalių; (c) kiek plačiai konfliktas yra paplitęs; (d) dėl konflikto 
žuvusių, sužeistų ar perkeltų civilių skaičius ir pan.), (2) sunkios humanitarinės sąlygos ir (3) negalėjimas 
persikelti į kitą valstybės dalį (vidinė migracija) be rizikos saugumui ar gyvybei ir pan. Teismas nurodė, kad, 
kadangi Rusija nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių grėsmės pareiškėjams nebuvimą, ir nepateikė jokių 
ypatingų aplinkybių, dėl kurių į Siriją išsiųstų pareiškėjų apsauga būtų užtikrinta (pavyzdžiui, priklausymas 
stipriam klanui ar patikimi šeimos ryšiai), laikytina, kad išsiuntimu į Siriją būtų pažeisti Konvencijos 2 ir 
3 straipsniai. Tačiau Teismas nenustatė, kad pareiškėjų laikymo užsieniečių sulaikymo centre sąlygos 
pažeidžia Konvencijos 3 straipsnį. 

 
Dėl Konvencijos 5 straipsnio pažeidimo 
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Teismas pabrėžė, kad laisvės atėmimas 5 straipsnio 1 dalies f punkto pagrindu privalo atitikti 

materialines ir procedūrines nacionalinės teisės normas. Tačiau atitikimas nacionalinei teisei nėra 
pakankamas – asmuo taip pat turi būti apsaugotas nuo subjektyvumo. Subjektyvumas 5 straipsnio 1 dalies 
prasme apima ne tik nepakankamą nacionalinės teisės normų laikymąsi, kadangi laisvės atėmimas tuo pačiu 
metu gali būti ir teisėtas, ir subjektyvus. Teismas nurodė, jog tam, kad laisvės atėmimas atitiktų Konvenciją, 
jis turi būti (1) taikomas sąžiningai ir (2) artimai susijęs su valstybės nustatytais sulaikymo pagrindais, 
(3) sulaikymo vieta ir sąlygos turi būti tinkamos, o (4) trukmė – ne ilgesnė nei būtina nustatytam tikslui 
pasiekti. 

Teismas atkreipė dėmesį, kad nagrinėjamas atvejis nėra pirmasis, kai Rusijos institucijos iki išsiuntimo 
sulaiko asmenis ir nesuteikia galimybės dėl tokio sulaikymo kreiptis į teismą. Nors, Teismo manymu, 
pareiškėjai iki išsiuntimo užsieniečių sulaikymo centre buvo laikomi remiantis teisėtu teismo sprendimu, 
apeliacinio proceso metu jie pateikė pakankamus įrodymus, pagrindžiančius, kad išsiuntimas į Siriją negalės 
būti įvykdytas. Apeliacinės instancijos teismas, nepaisydamas šių įrodymų, sprendimo išsiųsti neatšaukė, 
bet, kadangi šio sprendimo negalima įvykdyti, pareiškėjų sulaikymas faktiškai tapo neterminuotu. 
Atsižvelgdamas į tai, Teismas nurodė, kad po 2014 m. gegužės mėnesio sprendimo pareiškėjai nebegalėjo 
būti laikomi asmenimis, kuriuos siekiama deportuoti 5 straipsnio 1 dalies prasme, todėl Rusija, 
nenutraukdama pareiškėjų sulaikymo, pažeidė jų teisę į laisvę. 

 
Dėl Konvencijos 34 straipsnio pažeidimo 
 
Pareiškėjai nurodė, kad Rusijos institucijos kliudė jiems bendrauti su jų advokatais ir atstovais, tuo 

pažeisdami 34 straipsnyje įtvirtintą individualios peticijos teisę. Teismas pažymėjo, jog trukdymas asmenims 
laisvai komunikuoti su Teismu ar spaudimas atsisakyti ar pakeisti skundus šią teisę pažeidžia. Konvencijos 
kontekste „spaudimas“ apima ne tik tiesioginę prievartą ir akivaizdų bauginimą, bet ir netiesioginius 
veiksmus, skirtus pakeisti asmens pozicijai ar apsunkinti individualios peticijos teisės įgyvendinimą. Teismas 
nurodė, kad šios teisės pažeidimas gali būti nustatytas ir asmeniui sėkmingai šią teisę įvykdžius. Kita vertus, 
Teismas pripažino, kad reikalavimas laikytis atsakingų institucijų nustatytos formalios tvarkos gali būti 
nustatytas, tačiau ši tvarka de facto negali kliudyti asmeniui įgyvendinti individualios peticijos teisės. 
Atsižvelgiant į nagrinėjamu atveju taikytus griežtus formalumus ir į pažeidžiamą pareiškėjų padėtį (buvo 
sulaikyti, beveik nemokėjo rusų kalbos, neturėjo ryšio su artimaisiais), Teismas nusprendė, kad 34 straipsnis 
buvo pažeistas. 

Išvada: nustatyti Konvencijos 5 ir 34 straipsnių pažeidimai, o išsiuntimo atveju – taip pat 2 ir 
3 straipsniai. 

41 straipsnis: įpareigota atlyginti po 9 000 EUR neturtinės žalos kiekvienam. 
Prieiga internete 

 
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. spalio 29 d. sprendimas byloje 

V. M. ir kiti prieš Belgiją1 
(pareiškimo Nr. 60125/11, svarbos lygis – 2) 

 
Dėl prieglobsčio prašytojų šeimos su vaikais, įskaitant kūdikį bei neįgalų vaiką, apsaugos 

 
Faktinės aplinkybės 

 
Pareiškėjai yra romų kilmės pora ir jų penki vaikai. Jų vyriausia dukra, kuri buvo protiškai ir fiziškai 

neįgali nuo gimimo, mirė po skundo EŽTT pateikimo. Šeima, kilusi iš Serbijos, pirmiausia nukeliavo į Kosovą 
ir tada į Prancūziją, kur jie pateikė prieglobsčio prašymą diskriminacijos pagrindu. Jų prašymas buvo 
atmestas galutiniu sprendimu 2010 m. birželį. Šeima grįžo į Serbiją ir tada atvyko į Belgiją, kur jie pateikė 
kitą prieglobsčio prašymą 2011 m. balandį. Pagal Europos Sąjungos Dublino II reglamentą, jiems buvo 
įteiktas sprendimas, kuriuo atsisakyta jiems suteikti leidimą pasilikti, taip pat įsakoma išvykti į Prancūziją, 

                                                           
1
 Šis sprendimas nėra įsigaliojęs, nes 2015 m. gruodžio 14 d. byla buvo perduota nagrinėti didžiajai kolegijai. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157709
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valstybę, kuri yra atsakinga už jų prieglobsčio prašymo nagrinėjimą. Belgijos institucijos nurodė, kad nebuvo 
jokių įrodymų, jog pareiškėjai buvo palikę ES valstybių narių teritoriją ilgiau nei tris mėnesius. Vėliau 
įsakymų išvykti iš valstybės galiojimas buvo pratęstas keturiems mėnesiams, kadangi motina buvo nėščia ir 
turėjo netrukus gimdyti. Pareiškėjai pateikė skundą dėl sprendimo, kuriuo atsisakyta jiems leisti likti ir 
įsakyta palikti šalį. Procesas baigėsi Užsieniečių skundų tarybai nusprendus, kad Belgija buvo atsakinga už jų 
prieglobsčio prašymo nagrinėjimą. Tuo pat metu pareiškėjai pradėjo procesą, siekdami įteisinti savo 
imigracijos padėtį dėl jų vyriausios dukros sveikatos būklės. Tik proceso Europos Žmogaus Teisių Teisme 
metu jie sužinojo apie sprendimą laikyti jų prašymą nepriimtinu. 

Prieglobsčio procedūros Belgijoje metu pareiškėjai buvo apgyvendinti dviejuose priėmimo centruose. 
Jie buvo iš ten iškraustyti 2011 m. rugsėjo 26 d., kai pasibaigė terminas įvykdyti įsakymus išvykti iš šalies. Jie 
nuvyko į Briuselį, kur savanorių organizacijos nukreipė juos į viešą aikštę, kur gyveno kitos benamės romų 
šeimos. Jie ten liko nuo 2011 m. rugsėjo 27 d. iki spalio 5 d. Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo centrai 
laikėsi nuomonės, kad jie negali priimti pareiškėjų, kadangi skundas dėl sprendimo, kuriuo atsisakyta jiems 
leisti likti valstybėje ir įsakyta išvykti iš valstybės, neturėjo sustabdančio poveikio. Įsikišus Prancūzakalbių 
bendruomenės Vaikų komisarei pareiškėjais buvo pasirūpinta keletą dienų. Po to kai jie prisistatė į 
priėmimo centrą, esantį 150 km už Briuselio – nors šį teiginį Vyriausybė ginčijo – galiausiai pareiškėjai 
atsidūrė Briuselio traukinių stotyje, kur jie liko benamiai ir be jokių pragyvenimo lėšų tris savaites, iki kol 
labdaros organizacija suorganizavo jų grįžimą į Serbiją 2011 m. spalį. Jiems grįžus į Serbiją jų vyriausiosios 
dukros sveikatos būklė pablogėjo ir 2011 m. gruodį ji mirė nuo plaučių infekcijos. 

Proceso Europos Žmogaus Teisių Teisme metu pareiškėjai skundėsi dėl to, kad nuo jų iškraustymo iš 
priėmimo centro 2011 m. rugsėjo 26 d. iki jų išvykimo į Serbiją 2011 m. spalio 25 d. jiems nebuvo suteiktos 
priėmimo sąlygos, užtikrinančios jų esminius poreikius. 

 
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 
Dėl Konvencijos 3 straipsnio pažeidimo (materialusis aspektas): pagal nacionalinį įstatymą materiali 

pagalba turėjo būti teikiama prieglobsčio prašytojams prieglobsčio proceso metu ir buvo nutraukiama 
suėjus terminui įvykdyti įsakymą palikti šalį. Tuo metu, esant „priėmimo krizei“, priėmimo centrai šią 
nuostatą interpretavo siaurai tų prieglobsčio prašytojų atžvilgiu, kuriems, kaip pareiškėjams, buvo taikoma 
Dublino procedūra. Materiali pagalba šiems asmenims buvo nutraukiama iškart pasibaigus terminui įvykdyti 
įsakymą išvykti iš šalies, kuris buvo lydimas sprendimo, kuriuo atsisakoma nagrinėti jų prašymą tuo 
pagrindu, kad buvo atsakinga kita valstybė. Taip buvo ir tuo atveju, kai dėl to sprendimo buvo paduotas 
skundas. Vis dėlto, pagal Belgijos teisę, esant išimtinėms aplinkybėms, visa materiali ir medicinos pagalba 
galėjo būti ir toliau teikiama. Tačiau įvykių metu prieglobsčio prašytojų priėmimo tinklas buvo perpildytas ir 
priėmimo centrai įgyvendino politiką nepriimti šeimų su vaikais, kurios buvo tokioje pačioje situacijoje kaip 
ir pareiškėjai, t. y. kurios neteisėtai gyveno valstybėje po to, kai buvo priimtas įsakymas išvykti iš valstybės ir 
dar nebuvo priimtas galutinis sprendimas dėl jų prieglobsčio prašymo. Dauguma tokių šeimų liko benamiais 
ir be jokių pragyvenimo lėšų. 

Teismo vertinimu, pareiškėjai, kurie nežinojo tinkamos procedūros, galėjo jaustis priblokšti dėl 
susidariusios situacijos ir galėjo neparodyti viso įmanomo uolumo, kad pasinaudotų apgyvendinimo 
galimybe, esančia už 150 km nuo Briuselio. Jei taip, tai neturėtų būti vertinama jų nenaudai. Priešingai, 
Belgijos institucijos turėjo rodyti didesnį rūpestingumą siekdamos surasti jiems apgyvendinimą. 

Situacija, kurioje buvo pareiškėjai, buvo itin rimta. Šią išvadą patvirtino ir Europos socialinių teisių 
komitetas, kuris padarė išvadą, kad tokio pobūdžio situacijos pažeidė vaikų teises į apsaugą pagal 1996 m. 
pataisytos Europos socialinės chartijos 17 straipsnio 1 dalį.  

Be to, situacijos, kurioje pareiškėjai atsidūrė, buvo galima išvengti ar bent ją sutrumpinti, jei jų 
prašymas panaikinti sprendimus, kuriais atsisakyta jiems leisti likti ir įsakyta išvykti iš šalies, ir prašymas 
sustabdyti jų vykdymą, būtų išnagrinėti greičiau. Užsieniečių skundų taryba nepriėmė sprendimo ilgiau nei 
du mėnesius po to, kai pareiškėjai buvo iškraustyti iš priėmimo centro ir ilgiau nei mėnesį po to, kai jie 
išvyko iš Belgijos.  

Taigi situacija, kurioje atsidūrė pareiškėjai, leido daryti tą pačią išvadą, kaip ir byloje M. S. S. prieš 
Belgiją ir Graikiją [DK], pareiškimo Nr. 30696/09. Belgijos institucijos tinkamai neatsižvelgė į pareiškėjų, kaip 
prieglobsčio prašytojų, ir jų vaikų pažeidžiamumą. Nepaisant fakto, kad krizė buvo išimtinė situacija, 
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Belgijos institucijos pažeidė savo pareigą nepalikti pareiškėjų visiško skurdo sąlygose keturias savaites, ir 
paliko juos gatvėje, be jokių lėšų, be prieigos prie sanitarinių įrenginių, ir be jokių lėšų patenkinti savo 
minimalius poreikius. Taigi elgesys su pareiškėjais stokojo pagarbos jų orumui. Tokia situacija be abejonės 
sukėlė jiems baimės, kančios ir nepilnavertiškumo jausmus, neviltį. Tokios gyvenimo sąlygos, nesant jokios 
perspektyvos pagerinti situaciją, pasiekė atitinkamą sunkumo laipsnį pagal Konvencijos 3 straipsnį ir prilygo 
žeminančiam jų orumą elgesiui. 

Išvada: pažeidimas. 
 
Dėl Konvencijos 13 straipsnio, skaitomo kartu su 3 straipsniu, pažeidimo: kadangi pareiškėjai nebuvo 

sulaikyti siekiant juos išsiųsti, jų išsiuntimo įvykdymas nebuvo sustabdytas pagal itin skubią procedūrą, kol 
Užsieniečių skundų taryboje bus iš esmės išnagrinėtas jų prašymas panaikinti įsakymą. Todėl tuo pat metu, 
kai pateikė prašymą panaikinti įsakymą, jie taip pat pateikė prašymą sustabdyti įsakymo išvykti iš šalies 
vykdymą. Kadangi paties skundo pateikimas nesustabdė įsakymo išvykti iš šalies vykdymo, priėmimo 
centras 2011 m. rugsėjo 26 d. nutraukė materialios pagalbos teikimą, kurią jie iki tol gavo. Todėl jie privalėjo 
palikti Belgiją ir grįžti į šalį, iš kurios buvo pabėgę, institucijoms, kurių jie prašė suteikti apsaugą, 
neišnagrinėjus, ar jų baimės toje valstybėje buvo pagrįstos. EŽTT taip pat pažymėjo, kad proceso dėl 
įsakymo panaikinimo trukmė buvo nepatenkinama, kadangi Užsieniečių skundų taryba paskelbė savo 
sprendimą 2011 m. lapkričio 29 d., kai pareiškėjai jau buvo išvykę į Serbiją, tad buvo užkirstas kelias jiems 
tęsti procesą Belgijoje ir Prancūzijoje. Kadangi pareiškėjai neturėjo veiksmingos teisinės gynybos 
priemonės, buvo padarytas 13 straipsnio, skaitant jį kartu su 3 straipsniu, pažeidimas. 

Išvada: pažeidimas.  
Teismas taip pat vienbalsiai nusprendė, kad nebuvo Konvencijos 2 straipsnio pažeidimo, kadangi 

pareiškėjai neįrodė, kad jų vyriausiosios dukters mirtis buvo sukelta gyvenimo sąlygų Belgijoje ir kad 
Belgijos institucijos pažeidė kokią nors pozityvią pareigą šiuo aspektu. 

Šiomis aplinkybėmis pareiškėjams priteistas 22 275 eurų neturtinės žalos atlyginimas. 
Prieiga internete  
  

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. rugsėjo 3 d. sprendimas byloje 
Story ir kiti prieš Maltą  

(pareiškimų Nr. 56854/13, 57005/13 ir 57043/13, svarbos lygis – 2) 
 

Dėl netinkamų kalinimo sąlygų  
 

Faktinės aplinkybės 
 

Pareiškėjai EŽTT skundėsi netinkamomis kalinimo sąlygomis Paoloje esančios Corradino pataisos 
įstaigos sektoriuje, kuriame laikomi užsieniečiai.  

 
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 
Teismas pirmiausia pažymėjo, jog pareiškėjai neturėjo sveikatos sutrikimų, kurie būtų galėję 

apsunkinti jų kalinimą, taip pat nebuvo nustatyta jų fizinės ar psichinės sveikatos pablogėjimų jų kalinimo 
metu. Iš tiesų, juos reguliariai lankė gydytojai bei buvo paskiriamas reikalingas medicininis gydymas.  

Dėl tariamo asmeninės erdvės trūkumo Teismas nurodė, kad kiekvienas pareiškėjas buvo laikomas 
atskiroje kameroje su asmenine miegojimo vieta ir kad nebuvo perpildymo problemos. Nebuvo nustatyta, 
kad kameros būtų buvusios ypatingai drėgnos ar apipelijusios, turint omeny itin drėgną šalies klimatą. 
Langai ir ventiliatoriai suteikė pakankamai šviesos ir vėdinimo. Šiuo aspektu Teismas pažymėjo, jog, nesant 
jokių perpildymo ar netinkamo vėdinimo bei dirbtinio apšvietimo požymių, neigiamas metalinių langinių 
poveikis pats savaime nepasiekė žiaurumo lygio, reikalaujamo pagal Konvencijos 3 straipsnį. Nepaisant to, 
kalėjimo administracija turėjo užtikrinti, kad visi ventiliatoriai būtų veikiantys visose kamerose ir kad kaliniai 
būtų aprūpinti visa reikalinga įranga atidaryti ir laikyti atvirus aukštus langus. Nors šildymo ir drėgmės 
surinkimo sistemos trūkumas pripažintas apgailestautinu, tačiau Teismas pažymėjo, jog kalinamieji gali 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156243
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prašyti suteikti papildomų antklodžių ar šiltesnių drabužių, kuriuos administracija yra įpareigota nedelsiant 
suteikti.  

Teismas toliau pažymėjo, kad pareiškėjų kamerose tualetas nebuvo atskirtas nuo gyvenamosios 
erdvės ir nebuvo įrengta automatizuota vandens nuleidimo sistema. Kadangi vanduo ne visada buvo lengvai 
prieinamas, kad būtų galima nuleisti vandenį su kibiru, tai kėlė higienos problemų. Be to, valdžios institucijų 
nesugebėjimas užtikrinti reguliarų karšto ir šalto vandens tiekimą dušuose ir palaikyti jų veikimą laikytas 
apgailestautinu, o Teismas ateityje turėtų išlikti budrus kitose šios srities bylose. 

EŽTT taip pat nurodė, jog mankštinimosi lauke prieinamumas ir trukmė nekėlė ypatingo susirūpinimo, 
kadangi kaliniai galėjo laisvai judėti ir naudotis mankštinimosi kiemu bei kita poilsio infrastruktūra daugiau 
nei 10 valandų per dieną. 

Apibendrinant, nors Teismui kėlė susirūpinimą daugelis sąlygų, tačiau tai Teismo neįtikino, kad 
kalinimo sąlygų visuma ir pareiškėjams suteiktas medicininis gydymas lėmė tokias pareiškėjų kančias ir 
sunkumus, kurių intensyvumas viršytų neišvengiamai kalinimui būdingą kentėjimo laipsnį ar kad pareiškėjų 
sveikata ir gerovė nebuvo tinkamai apsaugotos.  

Išvada: nuspręsta, kad Konvencijos 3 straipsnis nebuvo pažeistas. 
Prieiga internete 

 
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. lapkričio 17 d. sprendimas byloje 

Bamouhammad prieš Belgiją  
(pareiškimo Nr. 47687/13, svarbos lygis – 2) 

 
Dėl kalinio, turinčio psichikos sutrikimų, nuolatinio perkėlimo ir specialių apsaugos priemonių taikymo 
 

Faktinės aplinkybės 
 

Nuo 1984 metų pareiškėjas buvo nuteistas ilgalaikėmis laisvės atėmimo bausmėmis už, be kitų 
nusikaltimų, tyčinę žmogžudystę, pasikėsinimą nužudyti, plėšimą, plėšimą sunkinančiomis aplinkybėmis, 
įkaitų paėmimą, viešųjų pastatų naikinimą ir neteisėtą ginklų laikymą. 2007 metais jam buvo diagnozuotas 
simptomų, būdingų Ganzerio sindromui ir kylančių iš sensorinės deprivacijos, derinys. Be to, 2012 metais jį 
gydęs psichiatras nustatė, kad jo psichinė būklė taip pat gali būti apibūdinama kaip sutrikimas, 
pasireiškiantis autizmu, susietu su Aspergerio sindromu. 2006–2013 metais pareiškėjas buvo 43 kartus 
perkeltas iš vieno kalėjimo į kitą. Be to, dėl drausmės incidentų, susijusių su jo agresyviu elgesiu, jam buvo 
taikomos specialios saugumo ir prievartos priemonės. Nė vienas šių priemonių apskundimas nebuvo 
sėkmingas.  

Pareiškėjas Europos Žmogaus Teisių Teismui skundėsi visomis jam kalinimo metu taikytomis saugumo 
priemonėmis, teigdamas, kad jos sukėlė jo psichinės sveikatos pablogėjimą. Tai – nuolatiniai perkėlimai iš 
vieno kalėjimo į kitą, kraštutinės prievartos priemonės (sistemingas antrankių uždėjimas, amerikietiško 
stiliaus grotuotos durys, asmens apžiūros, kontakto, įskaitant su psichologu, trūkumas bei laisvalaikio 
veiklos stoka), laikymas vienutėje ir priekabiavimas.  

 
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 
Dėl Konvencijos 3 straipsnio pažeidimo 
 
Teismas nustatė, jog pareiškėjas kentėjo nuo rimtų psichikos sutrikimų. Buvo daug veiksnių, 

paaiškinančių šiuos sutrikimus, kilusius tiek iš jo asmeninės istorijos, tiek iš jo kalinimo trukmės bei 
aplinkybių.  

Konstatuota, jog pareiškėjo kalinimo sąlygos, įskaitant pasikartojančius perkėlimus tarp kalėjimų ir 
ilgai trukusį specialiųjų priemonių taikymą, kartu su administracijos delsimu suteikti jam gydymą bei 
institucijų atsisakymu numatyti menkiausią jo bausmės pritaikymą, neatsižvelgiant į jo sveikatos prastėjimą, 
sukėlė jam tokias kančias, kurių intensyvumas viršijo neišvengiamai kalinimui būdingą kentėjimo laipsnį ir 
prilygo žeminančiam elgesiui.  
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Dėl Konvencijos 3 ir 13 straipsnių pažeidimo 
 
Nustatyta, jog be kompensacinės gynybos priemonės, pagal kurią valstybė ir bausmės institucijos gali 

būti pripažintos atsakingomis už savo veiksmus, pareiškėjas taip pat porą kartų naudojosi prevencine 
priemone – skubiu kreipimusi į civilinį teismą, siekiant nutraukti perkėlimus bei specialiųjų priemonių 
taikymą.  

EŽTT svarstė Vasilescu bylos, kurioje spręsta dėl kalėjimo perpildymo, aplinkybes (obiter), kur 
pasakyta, kad prevencinės priemonės yra, teoriškai, pakankamos, jog būtų nedelsiant ištaisyta kalinių teises 
pažeidžianti situacija. Skubaus proceso teisėjas gali taikyti individualią priemonę, kad nutrauktų kalinio 
teises pažeidžiančią situaciją, susijusią, pavyzdžiui, su santykiais tarp kalinių arba saugumo priemonėmis.  

Apžvelgiamoje byloje pareiškėjo skundai buvo susiję ne su atskiromis kalinimo priemonėmis, o labiau 
su tos kalinimo įstaigos nuolatine perkėlimo politika ir taikomu režimu bei tokių priemonių įtaka pareiškėjo 
sveikatai. Dėl pasikartojančių perkėlimų pasakyta, jog galima skubaus proceso teisėjo apsauga nepasirodė 
veiksminga. Pirmųjų procedūrų metu buvo tęsiamas pareiškėjo perkėlimas, neįgyvendinant prašymo 
nebetaikyti individualių priemonių ir užkertant jam kelią įrodyti klausimo skubumą, siekiant pateisinti 
skubaus proceso teisėjo jurisdikciją. Be to, procesas dėl perkėlimo politikos nebuvo pavykęs.  

Daryta išvada, jog pačių institucijų sukurtos aplinkybės nesudarė pareiškėjui jokių realių galimybių 
pasinaudoti skubia procedūra. Jis neturėjo veiksmingos teisinės gynybos priemonės, kurios būdu galėtų 
pateikti savo skundus pagal Konvencijos 3 straipsnį. 

Išvada: vienbalsiai konstatuotas Konvencijos 3 straipsnio bei 13 straipsnio, skaitant jį kartu su 
3 straipsniu, pažeidimas. 

41 straipsnis: priteistas 12 000 EUR dydžio neturtinės žalos atlyginimas; prašymas dėl turtinės žalos 
atlyginimo atmestas. 

Prieiga internete 
 

TEISĖ Į TEISINGĄ BYLOS NAGRINĖJIMĄ (6 straipsnis) 
 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. liepos 7 d. sprendimas byloje 
Fazia Ali prieš Jungtinę Karalystę 

(pareiškimo Nr. 40378/10, svarbos lygis – 2) 
 

Dėl administracinės procedūros sprendimų peržiūrėjimo teisminėje institucijoje 
 

Faktinės aplinkybės 
 

Pareiškėjai buvo suteiktas prioritetas būstui gauti, nes ji, turėdama du vaikus, gyvenamojo būsto 
nebuvo įgijusi. Atsisakius pirmojo pasiūlymo, nes nepatiko vieta, jai nurodyta, kad yra organizuojamas 
antrasis pasiūlymas ir kad jai bus atsiųstas laiškas. Atsisakius antrojo pasiūlymo, nes nebuvo lifto ir buvo 
nešvarus įėjimas, pareiškėja informuota, kad, nepateikus pakankamo pagrindo atsisakymui, Taryba yra 
atleidžiama nuo pareigos aprūpinti ją būstu, kaip ir buvo nurodyta laiške. Pareiškėja nurodė, kad šio laiško 
negavo. Benamystės priežiūros pareigūnė (angl. Homelessness Review Officer) atliko tyrimą ir procedūrinių 
pažeidimų nenustatė. Apylinkės teismas atmetė pareiškėjos argumentus ir nurodė, kad šiuo atveju 
spręstinas tik vienas klausimas – ar pareiškėja gavo laišką, nurodantį antrojo atsisakymo pasekmes, kadangi 
tik jis pateko į apylinkės teismo kompetenciją. Apeliacinis teismas ir Aukščiausiasis teismas pareiškėjos 
skundus taip pat atmetė, nurodydami, kad Apylinkės teismas tinkamai peržiūrėjo Benamystės priežiūros 
pareigūnės sprendimą.  

 
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 
Teismas nurodė, kad 6 straipsnio 1 dalies taikymas civilinių teisių gynimo kontekste galimas tik esant 

civilinei teisei, pripažįstamai nacionalinės teisės, bet nebūtinai numatytos Konvencijoje, bei rimtam ir tikram 
ginčui dėl šios teisės, o Teismo sprendimo pasekmės turi turėti tiesioginį poveikį šios teisės egzistavimui, 
apimčiai ir (ar) įgyvendinimo būdui (žr. Micallef prieš Maltą, DK, pareiškimo Nr. 17056/06). Išimtiniais 
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atvejais Teismas gali pripažinti egzistuojant teisę, nepripažįstamą nacionalinės teisės ir nacionalinių teismų, 
bet tik esant tvirtiems argumentams. 

Benamystės priežiūros pareigūnė negali būti laikoma nepriklausoma ir nešališka teismine institucija 
6 straipsnio 1 dalies prasme. Tačiau, vadovaujantis Teismo praktika, ginčų, atsiradusių dėl asmenų civilinių 
teisių ir pareigų, nagrinėjimas institucijoje, neatitinkančioje 6 straipsnio 1 dalyje numatytų reikalavimų, gali 
būti laikomas nepažeidžiančiu asmens teisės į teisingą bylos nagrinėjimą, jeigu procesas šioje institucijoje 
gali būti peržiūrėtas teisminėje institucijoje, kuri turi visišką jurisdikciją ir užtikrina 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas garantijas, t. y. turi „pakankamą jurisdikciją“ ir „pakankamai peržiūrėjo“ pirmosios institucijos 
sprendimą. Pastebėtina, kad Benamystės priežiūros pareigūnės tyrimas atliktas veikiant efektyviems 
teisiniams saugikliams, užtikrinantiems jos tyrimo nepriklausomumą nuo Tarybos (palyginimui žr. Tsfayo 
prieš Jungtinę Karalystę, pareiškimo Nr. 60860/00), o pareigūnė turėjo pakankamą faktinį pagrindą 
sprendimui priimti. Be to, nors apylinkės teismo jurisdikcija yra ribota, apeliacijos metu buvo galimybė 
peržiūrėti ir procedūrą, ir faktus. 

Teismas pažymėjo, kad, siekiant nustatyti, ar teisminė peržiūra atitinka „pakankamumo“ reikalavimą, 
svarbu įvertinti ne tik suteiktą diskreciją ir techninę nagrinėjamo dalyko prigimtį, bet ir susijusias civilines 
teises ir pareigas bei nacionalinės teisės nustatytos politikos tikslus, taip pat (1) ar sprendimo priėmimui 
buvo būtinos specialios žinios ar patirtis ir ar turėta diskrecijos teisė, (2) sprendimo priėmimo procedūrą ir 
(3) ginčo turinį bei pagrindą. Nagrinėjamas reguliavimas buvo sukurtas siekiant suteikti būstą benamiams 
asmenims kuo ekonomiškesniu ir teisingesniu būdu ir apėmė daugybę smulkių atvejų. Nustatant iš šio 
reguliavimo kylančias teises ir pareigas, kai faktų nagrinėjimas jau buvo atliktas administracinėje 
procedūroje, 6 straipsnio 1 dalis nereikalauja, kad teisminės peržiūros metu būtų pakartotinai peržiūrima 
faktinė ginčo pusė, nes viešojo administravimo subjektams suteikta kompetencija užtikrina sprendimų 
priėmimo greitumą ir apima specializuotas sritis. 

Išvada: vienbalsiai nuspręsta, kad Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis nebuvo pažeista. 
Prieiga internete 

 
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. liepos 21 d. sprendimas byloje  

Cingilli Holding A.Ş. ir Cıngıllıoğlu prieš Turkiją 
(pareiškimo Nr. 31833/06 ir 37538/06, svarbos lygis – 2) 

 
Dėl valstybės pareigos ieškoti alternatyvių būdų įvykdyti teismo sprendimą, kai grąžinti šalis į buvusią 

padėtį yra neįmanoma 
 

Faktinės aplinkybės 
 

Pareiškėjos – Turkijoje registruota bendrovė Cingilii Holding A.Ş. ir p. Sema Cıngıllıoğlu (toliau – ir 
pareiškėjos) – buvo pagrindinės Turkijos penkto didžiausio banko „Demirbank“ (toliau – ir Bankas) 
akcininkės. 2006 m. gruodžio 6 d. Turkijos bankininkystės reguliavimo ir priežiūros taryba (toliau – ir Taryba) 
savo sprendimu nutarė perduoti šio Banko valdymą ir kontrolę Turkijos taupymo indėlių draudimo fondui 
(toliau – ir Fondas), motyvuodama tuo, jog Banko lėšos yra nepakankamos padengti savo įsipareigojimus ir 
tolimesnė jo veikla grėstų finansų sistemos saugumui ir stabilumui.  

2001 m. vasario 2 d. pareiškėja-bendrovė, teigdama, jog buvo pažeistos jos teisės į nuosavybę, 
kreipėsi į Ankaros administracinį teismą, prašydama minėtąjį sprendimą panaikinti. Pareiškėja-bendrovė, be 
kita ko, argumentavo, jog Bankas pirmiausia turėjo gauti įspėjimą, kad galėtų sustiprinti savo finansinę 
struktūrą ir kad turėtų laiko imtis konkrečių priemonių. Be to, Banko finansinė padėtis nebuvo tokia prasta, 
kad jos nebūtų galima ištaisyti ėmusis papildomų priemonių. Ankaros administracinis teismas nutarė bylą 
nagrinėti perduoti Turkijos vyriausiajam administraciniam teismui, kuris 2004 m. lapkričio 5 d. galutiniu 
sprendimu nusprendė, jog Banko perėmimas buvo įvykdytas neteisėtai, nes jo likvidumo problemas buvo 
galima išspręsti, taikant alternatyvias priemones.  

Tuo tarpu, kai vis dar vyko teisminis procesas dėl Banko perėmimo teisėtumo, 2001 m. rugsėjo 20 d. 
Fondas sudarė sutartį su HSBC banku, kuria pastarajam pardavė Banką už 350 000 000 JAV dolerių. 2004 m. 
balandžio 21 d. Ankaros administracinis teismas šią sutartį panaikino, be kita ko, nurodydamas, jog 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158031
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atsižvelgiant į tai, kad Banko perėmimas teismų buvo pripažintas neteisėtu, vėlesnis jo pardavimas kitam 
bankui taip pat yra neteisėtas.  

2006 m. gegužės 11 d. antroji pareiškėja kreipėsi į Agentūrą, prašydama vykdyti Vyriausiojo 
administracinio teismo sprendimus ir, vadovaujantis restitutio in integrum principu, grąžinti Banko kontrolę 
ankstesniems savininkams. 2006 m. liepos 10 d. Agentūra pranešė antrajai pareiškėjai, kad vykdyti teismų 
sprendimus nėra galimybės, nes pardavus kitam bankui Banką, pastarasis buvo pašalintas iš juridinių 
asmenų registro.  

Pareiškėjos kreipėsi į Teismą, teigdamos, jog buvo pažeistos jų Konvencijos 6 straipsnio ir Konvencijos 
Pirmojo protokolo 1 straipsnio laiduojamos teisės.  

 
Neoficiali sprendimo apžvalga 

 
 Dėl Konvencijos 6 straipsnio pažeidimo byloje  

 
Pirmiausia Teismas priminė, jog teismo sprendimo vykdymas yra neatsiejama teismo proceso dalis 

Konvencijos 6 straipsnio prasme (šiuo aspektu žr. EŽTT 1997 m. kovo 19 d. sprendimą byloje Hornsby prieš 
Graikiją, 40 p.) bei nukreipė į savo gausią praktiką, susijusią su galutinio teismo sprendimo nevykdymu arba 
pavėluotu jo vykdymu (šiuo aspektu, be kita ko, žr. EŽTT 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimą byloje Tacea prieš 
Rumuniją (pareiškimo Nr. 746/02), EŽTT 2006 m. spalio 31 d. sprendimą byloje Jeličić prieš Bosniją ir 
Hercogoviną (pareiškimo Nr. 41183/02), 38–39 p., EŽTT 2009 m. spalio 15 d. sprendimą byloje Yuriy 
Nikolayevich Ivanov prieš Ukrainą (pareiškimo Nr. 40450/04), 51–57 p. ir kt.). 

Teismas akcentavo, jog teismo sprendimo vykdymo veiksmingumas yra ypač aktualus 
administracinėse bylose dėl ginčų, kurių baigtis turi lemiamos reikšmės bylos šalių civilinėms teisėms. 
Paduodama prašymą dėl teisminio bylos peržiūrėjimo valstybės aukščiausiajam administraciniam teismui, 
bylos šalis siekia ne tik ginčijamų sprendimų, bet taip pat ir visų jų padarinių panaikinimo. Veiksminga bylos 
šalies teisių apsauga ir teisėtumo atkūrimas suponuoja viešojo administravimo subjektų pareigą laikytis to 
teismo sprendimo. Viešojo administravimo subjektai sudaro neatskiriamą teisės viešpatavimu grindžiamos 
valstybės dalį, todėl jų ir valstybės interesai teisingumo vykdymo plotmėje turi sutapti. Tuo tarpu, jei šie 
viešojo administravimo subjektai teismo priimtų sprendimų laikytis atsisako ar delsia tai daryti, Konvencijos 
6 straipsnio garantuojamos bylos šalies teisės teisminio proceso metu tampa betikslės. 

Teismas priminė ir tai, jog, remiantis Konvencijos nuostatomis, nacionalinių vykdymo procedūrų arba 
valstybės biudžetinės sistemos sudėtingumas negali atleisti valstybės nuo pareigos garantuoti kiekvienam 
asmeniui teisę į privalomą ir per protingą laiką įvykdomą teisminį sprendimą. Valstybės valdžia taip pat 
negali remtis lėšų ar kitų išteklių (tokių kaip aprūpinimas būstu) trūkumu kaip sprendimų nevykdymo 
pateisinimu.  

Teismas pripažino, jog yra galimos situacijos, kuomet restitutio in integrum teismo sprendimo 
vykdymas, kuriuo administraciniai aktai pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais, gali būti objektyviai 
neįmanomas dėl neįveikiamų faktinių ar teisinių kliūčių. Vis dėlto, tokiose situacijose, pagal Konvencijos 
6 straipsnio garantuojamą teisę į teisminę gynybą, valstybė narė privalo gera valia ir savo iniciatyva 
apsvarstyti kitus alternatyvius sprendimus, galinčius panaikinti neteisėtas savo veiksmų pasekmes, ypač – 
galimybę atlyginti žalą. 

Teismas pažymėjo, jog Turkijos vyriausybė neįrodė, kad Agentūra būtų ėmusi kokių nors veiksmų, 
stengdamasi įvykdyti pareiškėjui palankų teismo sprendimą, panaikinantį Banko pardavimą HSBC bankui. 
Juo labiau, jog atskiruose teismo procesuose Vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. gegužės 16 d. 
sprendime nutarė, jog 2004 m. lapkričio 5 d. sprendimo vykdymas gali būti užtikrintas Banko akcininkams 
grąžinant priežiūros ir vykdymo teises ir nereikalavo realaus akcijų atkūrimo kas, bet kokiu atveju, būtų 
buvę neįmanoma. 

Išvada: buvo pažeistas Konvencijos 6 straipsnis.  
 
 Dėl Konvencijos Pirmojo Protokolo 1 straipsnio pažeidimo byloje  
 

Teismas nukreipė į savo ligšiolinę praktiką, susijusią su Konvencijos Pirmojo Protokolo 1 straipsnio 
struktūra ir taikymu (šiuo aspektu žr. EŽTT didžiosios kolegijos 2007 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą byloje J.A. 
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Pye (Oxford) Ltd ir J.A. Pye (Oxford) Land Ltd prieš Jungtinę Karalystę (pareiškimo Nr. 44302/02), 52 p., EŽTT 
2004 m. lapkričio 16 d. sprendimą byloje Bruncrona prieš Suomiją (pareiškimo Nr. 41673/98), 65–69 p., 
EŽTT didžiosios kolegijos 2005 m. rugsėjo 28 d. sprendimą byloje Broniowski prieš Lenkiją (pareiškimo 
Nr. 31443/96), 134 p.) bei priminė, jog bet koks viešosios institucijos ribojimas netrukdomai naudotis 
nuosavybe turi būti teisėtas, atitikti viešąjį interesą bei juo proporcingai turi būti siekiama teisėto tikslo 
(šiuo aspektu žr. EŽTT 2006 m. gegužės 30 d. sprendimą byloje Doğrusöz ir Aslan prieš Turkiją (pareiškimo 
Nr. 1262/02), 27 p. ir EŽTT sprendimą byloje Moskal prieš Lenkiją (pareiškimo Nr. 10373/05), 49–50 p.). 
Taigi, ribojant teisę į nuosavybę turi būti surasta teisinga pusiausvyra tarp viešojo ar bendruomenės 
intereso ir asmens pagrindinių teisių apsaugos.  

Teismas konstatavo, jog byloje neginčijama, jog pareiškėjos yra Banko, kuris buvo perimtas valstybės 
institucijų, akcininkės ir, atitinkamai, buvo ribojama jų teisė į nuosavybę. Tarybos sprendimas perimti Banką 
buvo priimtas kaip priemonė kontroliuoti bankininkystės sektorių valstybėje. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjų 
nuosavybės netekimas buvo sudedamoji schemos, kuria buvo siekiama įgyti bankininkystės sektoriaus 
kontrolę, dalis. Todėl konkrečiai bylai taikyta Konvencijos Pirmojo Protokolo 1 straipsnio antroji pastraipa2.  

Toliau Teismas svarstė, ar pareiškėjų nuosavybės teisių ribojimas atitiko teisėtumo reikalavimus, ar 
juo buvo siekiama teisėto tikslo ir ar buvo laikomasi proporcingumo reikalavimo. Šiuo aspektu EŽTT nurodė, 
jog nacionaliniai teismai panaikino su Banko perėmimu ir vėlesniu jo pardavimu susijusius administracinius 
aktus. Ginčyti administraciniai aktai buvo pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais retrospektyviai (ex tunc). 
Todėl Teismas konstatavo, jog pareiškėjų teisės į nuosavybę ribojimas nebuvo teisėtas Konvencijos Pirmojo 
Protokolo 1 straipsnio prasme. Atitinkamai, Teismas byloje nebevertino kitų nuosavybės teisės ribojimo 
sąlygų.  

Išvada: buvo pažeistas Konvencijos Pirmojo Protokolo 1 straipsnis.  
Prieiga internete 

 
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. rugsėjo 15 d. sprendimas byloje 

Tsanova-Gecheva prieš Bulgariją 
(pareiškimo Nr. 43800/12, svarbos lygis – 2) 

 
Dėl teisminio ginčo, susijusio su teisėjo nepaskyrimu į teismo pirmininkus, nagrinėjimo apimties 

 
Faktinės aplinkybės 

 
Pareiškėja Tsanova-Gecheva yra Sofijos miesto teismo teisėja. Šiame teisme ji ėjo pirmininko 

pavaduotojos, o vėliau ir – pirmininkės ad interim pareigas. Kai buvo paskelbta apie laisvą teismo 
pirmininko vietą, pareiškėja kreipėsi dėl šio posto, tačiau Bulgarijos teisėjų taryba (toliau – ir Teisėjų taryba) 
paskyrė kitą kandidatą. Kito asmens kandidatūra ir paskyrimas sulaukė plataus žiniasklaidos ir visuomenės 
dėmesio bei buvo rimtai kritikuojami, įtariant į teismo pirmininkus paskirtąją kandidatę buvus artima 
tuometinio Bulgarijos vidaus reikalų ministro drauge. Pareiškėja dėl minėtojo Teisėjų tarybos sprendimo 
padavė skundą Bulgarijos vyriausiajam administraciniam teismui. Šio teismo trijų teisėjų kolegija, 
išnagrinėjusi pareiškėjos skundą, priėmė jai palankų sprendimą, argumentuodama procedūriniu pažeidimu 
– tuo, jog Teisėjų taryba sprendimą dėl pareiškėjos neskyrimo į teismo pirmininkes priėmė slaptu 
balsavimu. Bylą pakartotinai išnagrinėjusi Bulgarijos vyriausiojo administracinio teismo penkių teisėjų 
kolegija tokį teismo sprendimą panaikino, nurodydama, jog jis buvo priimtas nesivadovaujant galiojančia 
teise. Pareiškėjos skundas dėl Teisėjų tarybos sprendimo buvo atmestas.  

Pareiškėja kreipėsi į Teismą, teigdama, jog jos nepaskyrimo į teismo pirmininkes teisminės kontrolės 
apimtis buvo nepakankama, tokiu būdu pažeidžiant Konvencijos 6 straipsnyje įtvirtintą teisę į teisingą 
teismą.  

 
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

                                                           
2
 „Tačiau ankstesnės nuostatos jokiu būdu neriboja valstybės teisės taikyti tokius įstatymus, kokie, jos manymu, jai 

reikalingi, kad galėtų kontroliuoti nuosavybės naudojimą atsižvelgdama į bendrąjį interesą arba, kad garantuotų 
mokesčių, kitų rinkliavų ar baudų mokėjimą“.  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156254
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Dėl Konvencijos 6 straipsnio taikymo byloje  
 
Pirmiausia Teismas priminė, jog nei Konvencijos 6 straipsnis, nei bet kuri kita Konvencijos ar jos 

Protokolų nuostata negarantuoja teisės būti paaukštintam ar eiti pareigas viešojoje įstaigoje. Vis dėlto, 
Teismas anksčiau yra pripažinęs, jog teisė į teisėtą ir teisingą įdarbinimo ar paaukštinimo procedūrą ir teisė 
lygiais pagrindais įsidarbinti ir eiti pareigas viešojoje įstaigoje gali būti nacionalinių teisės sistemų 
pripažįstamomis teisėmis ir šiuo aspektu nacionaliniams teismams tenka pareiga nagrinėti asmenų skundus 
dėl šių teisių pažeidimo. Teismas konstatavo, jog tokia situacija susiklostė ir konkrečioje byloje.  

 
Dėl teisminio nagrinėjimo ir motyvavimo apimties  
 
Toliau Teismas sprendė, ar pareiškėjai buvo sudaryta Konvencijos 6 straipsnio reikalavimus atitinkanti 

galimybė kreiptis į teismą ir, kalbant konkrečiau, ar teisminės kontrolės apimtis, atlikta Bulgarijos 
vyriausiojo administracinio teismo, konkrečioje byloje buvo pakankama. 

Teismas pažymėjo, jog Bulgarijos vyriausiasis administracinis teismas galėjo panaikinti sprendimą 
neskirti tam tikro asmens į teismo pirmininko pareigas, nustatęs tiek procedūrinius, tiek esminius tokio 
sprendimo priėmimo pažeidimus ir įpareigoti Teisėjų tarybą duotuoju klausimu priimti naują sprendimą. 
Tačiau Bulgarijos vyriausiasis administracinis teismas nebuvo įgaliotas spręsti dėl visų minėto pobūdžio 
Teisėjų tarybos sprendimo aspektų. Juo labiau jis negalėjo, išskyrus piktnaudžiavimo įgaliojimais atvejį, 
kvestionuoti Teisėjų tarybos pasirinkimo dėl tinkamiausios kandidatūros postui ir šiuo aspektu pakeisti 
Teisėjų tarybos pasirinkimą savuoju. 

Teismas akcentavo, jog Konvencijos 6 straipsnio tikslas nėra užtikrinti teisę kreiptis į teismą, kuris 
galėtų pakeisti administracinių institucijų įvertinimą. Konkrečioje byloje Bulgarijos įstatymų leidėjas suteikė 
Teisėjų tarybai plačią diskreciją įvertinti kandidatų savybes ir pasirinkti labiausiai teismo pirmininko postui 
tinkantį asmenį. Bulgarijos vyriausiasis administracinis teismas savo ruožtu peržiūrėjo, ar toks pasirinkimas 
nebuvo padarytas piktnaudžiaujant įgaliojimais, t. y., ar jis nebuvo padarytas pažeidžiant teisės tikslus. 
Teismas taip pat išnagrinėjo teisės numatytų sąlygų laikymąsi. 

Be to, Teisėjų tarybos sprendimas buvo priimtas po atrankos proceso, apimančio keletą procedūrinių 
apsaugos priemonių. Galiojanti teisė ir Teisėjų tarybos vidaus aktai numatė detalias procedūros atlikimo 
taisykles, kurių tikslas yra užtikrinti skaidrų ir teisingą atrankos procesą, pagrįstą kandidatų profesinėmis 
savybėmis. Tai apėmė ir taisykles, skirtas užtikrinti, kad atrankos procesas būtų viešas, tokias kaip 
reikalavimas paskelbti apie laisvą teismo pirmininko postą, kandidatų sąrašą, Teisėjų tarybos posėdžio 
protokolą, balsavimo taisykles. Kandidatai turėjo būti įvertinti Pasiūlymų ir vertinimo komiteto ir galėjo 
gauti informaciją apie šio komiteto išvadas bei joms prieštarauti. Teisėjų taryba vesdavo su kandidatais 
atrankos pokalbius, kurių metu jie galėjo pateikti savo prašymus ir atsakyti į komisijos narių klausimus.  

Teismas konstatavo, jog Bulgarijos vyriausiasis administracinis teismas, ex officio bei atsižvelgdamas į 
bylos šalių argumentus, teismo pirmininko atrankos procedūros atitiktį numatytosioms sąlygoms ištyrė. 
Teismo vertinimu, Bulgarijos vyriausiasis administracinis teismas atsakė į pagrindinius pareiškėjos, kuri 
nesugebėjo pagrįsti kitos kandidatės į teismo pirmininkės postą ir tuometinio Bulgarijos vidaus reikalų 
ministro ryšio, pateiktus argumentus. Šis teismas taip pat patvirtino, jog šiuo bylos aspektu Teisėjų tarybos 
pateikti argumentai yra pakankami. 

Išvada: Konvencijos 6 straipsnio pažeidimas nenustatytas.  
Prieiga internete  

 
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. lapkričio 17 d. sprendimas byloje 

Sefer Yilmaz ir Meryem Yilmaz prieš Turkiją 
(pareiškimo Nr. 611/12, svarbos lygis – 2) 

 
Dėl ieškinio senaties termino pradžios momento  
 

Faktinės aplinkybės 
 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157391
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Pareiškėjų sūnus, atlikdamas privalomąją karinę tarnybą, mirė 2008 m. rudenį. Kariuomenės 
prokuratūra dėl šio įvykio pradėjo tyrimą, kurį, konstatavusi savižudybę, nutraukė 2009 m. Pareiškėjų 
apeliacinis skundas dėl tyrimo nutraukimo, grindžiamas nepakankamu „nelaimingo atsitikimo hipotezės“ 
ištyrimu, atmestas 2011 m. 2010 m. rugpjūtį pareiškėjai Vidaus reikalų ministerijai taip pat pateikė prašymą 
dėl žalos kompensavimo. 2 mėnesius nesulaukę Ministerijos atsakymo, pareiškėjai kreipėsi į Vyriausiąjį 
administracinį kariuomenės teismą, kuris atmetė jų ieškinį dėl praleisto vienerių metų ieškinio senaties 
termino. 

 
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 
Teismas, aiškindamas 6 straipsnio turinį, pažymėjo, kad teisė į teismą nėra absoliuti. Valstybės turi 

diskrecijos teisę nustatyti kreipimosi į teismą sąlygas, įskaitant senaties terminus. Tačiau šios sąlygos negali 
suvaržyti teisės kreiptis į teismą esmės bei privalo būti proporcingos siekiamam teisėtam ir protingam 
tikslui. Nagrinėjamu atveju Teismas nurodė, kad, skirtingai nuo nacionalinio reguliavimo, bylose, kuriose 
prašoma kompensacijos už žalą, padarytą tyčine ar neatsargia veika, terminas prašymui pateikti 
skaičiuojamas nuo to momento, kai asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie šią veiką.  

Teismas pastebėjo, kad nors pareiškėjai žinojo savo sūnaus mirties datą, mirties aplinkybės buvo 
atskleistos tik priėmus ir pareiškėjams pateikus sprendimą tyrimą nutraukti. Teismas pažymėjo, kad, 
siekdami gauti kompensaciją, pareiškėjai turėjo pateikti ne tik priežastinio ryšio tarp patirtos žalos ir jų 
sūnaus atliktos karinės tarnybos, bet taip pat ir atsakingų institucijų kaltės ar neatsargumo įrodymus. 
Teismas atkreipė dėmesį, kad nors minėtas priežastinis ryšys buvo nustatytas, atsakingų institucijų kaltės ar 
neatsargumo įrodymai nebuvo pakankami iki sprendimo nutraukti tyrimą paskelbimo. Tyrimo turinys buvo 
esminis apeliaciniam skundui pateikti, kadangi tik informuoti apie sprendimą nutraukti tolesnį tyrimą 
pareiškėjai sužinojo, jog mirusysis ėjo naktinę sargybą ir turėjo rankinę granatą, o liudytojai nurodė jį 
turėjus psichologinių problemų. Neturėdami šios informacijos pareiškėjai negalėjo imtis efektyvių veiksmų, 
įskaitant ginti savo teises teisme (plačiau žr. Yesilkaya prieš Turkiją, pareiškimo Nr. 47157/10). Teismas 
konstatavo, kad Vyriausiasis administracinis kariuomenės teismas, ieškinio terminą skaičiavęs nuo incidento 
įvykimo momento, o ne nuo sužinojimo apie aplaidžius atsakingų institucijų veiksmus momento, atėmė iš 
pareiškėjų teisę kreiptis į teismą. 

Sprendžiant dėl galimo 2 straipsnio pažeidimo, Teismas pažymėjo, kad valstybė turi pozityvią pareigą 
imtis prevencinių priemonių išsaugoti individo gyvybę, nepriklausomai nuo to, ar į šią gyvybę kėsinasi jis 
pats, ar kažkas kitas. Teismas nurodė, kad tuo atveju, jei pareiškėjų sūnaus mirties priežastis iš tiesų yra 
savižudybė, o ne granatos gedimas, atsakingų institucijų atsakomybei pripažinti būtina nustatyti šias 
sąlygas: 1) ar institucijos žinojo ar turėjo žinoti apie nestabilią jo psichinę būklę; 2) ar buvo realios ir greitai 
įvyksiančios savižudybės požymių; 3) ar institucijos turėjo pakankamas galimybes savižudybės prevencijai. 
Teismas pastebėjo, kad šiuo atveju akivaizdžių asmens noro nusižudyti požymių nebuvo, todėl, jeigu 
pareiškėjų sūnaus mirties priežastimi buvo savižudybė, institucijos negali būti laikomos atsakingomis. 

Išvada: vienbalsiai nustatytas Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies pažeidimas; Konvencijos 2 straipsnio 
pažeidimas nenustatytas. 

41 straipsnis: priteistas 6 000 EUR neturtinės žalos atlyginimas; prašymas dėl turtinės žalos 
atlyginimo atmestas. 

Prieiga internete 
 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimas byloje 
Mikhaylova prieš Rusiją 

(pareiškimo Nr. 46998/08, svarbos lygis – 2) 
 

Dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos administraciniame procese 
 

Faktinės aplinkybės 
 

Protesto, vykusio nesilaikant teisės aktų reikalavimų, metu pareiškėja (pensininkė) buvo suimta, nes 
nepakluso policijos nurodymui išsiskirstyti. Pradėjus administracinio teisės pažeidimo procedūrą, 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158747
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pareiškėjos prašymas gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą buvo atmestas, nes Rusijos 
administracinių teisės pažeidimų kodeksas tokios galimybės nenumatė, o pažeidėja buvo tinkamai 
informuota apie savo procedūrines teises, įskaitant teisę kreiptis į advokatą. Nustačius du administracinius 
teisės pažeidimus ir paskyrus baudą, pareiškėja šį ir vėlesnį (apeliacinio teismo) sprendimą apskundė. 
Apskundimų metu valstybės garantuojama teisinė pagalba jai nesuteikta tuo pačiu pagrindu. Pareiškėja dėl 
nesuteiktos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos pateikė konstitucinį skundą. Konstitucinis teismas 
nurodė, kad tais atvejais, kai administracinis teisės pažeidimas nenustatomas, teisinių paslaugų išlaidos 
asmeniui yra kompensuojamos, todėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos skyrimas yra netikslingas. 
Kita vertus, Konstitucinis teismas pažymėjo, kad valstybės garantuojama teisinė pagalba administracinių 
teisės pažeidimų bylose gali turėti konstitucinę reikšmę, jeigu administracinio teisės pažeidimo procedūra 
vykdoma panašiomis priemonėmis kaip ir baudžiamoji, o byla yra susijusi su konstitucinėmis teisėmis. 
Konstitucinio teismo nuomone, pareiškėjos situacija šių kriterijų neatitiko, todėl valstybės garantuojama 
teisinė pagalba jai neprivalėjo būti suteikta. 

 
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 
Teismas pažymėjo, kad kai kurios Rusijos administracinių teisės pažeidimų kodekse įtvirtintos 

procedūrinės garantijos yra baudžiamosios prigimties. Teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad maksimali 
sankcija už pareiškėjos padarytus pažeidimus buvo 28 EUR bauda arba 15 dienų laisvės atėmimo. Kaip 
nurodyta kodekse, nustatyta piniginė bauda yra ne kompensacinė, o atlieka baudžiamąją ir prevencinę 
funkcijas. Be to, pareiškėja buvo ne atvesdinta į policijos nuovadą, o suimta, kas yra labiau susiję su 
baudžiamąja justicija. Teismas nurodė, kad, siekiant nustatyti, ar asmeniui pateikti kaltinimai yra 
baudžiamieji Konvencijos 6 straipsnio prasme, būtina atsižvelgti į tris aplinkybes: (1) procedūros klasifikaciją 
nacionalinėje teisėje, (2) procedūros prigimtį bei (3) potencialios bausmės prigimtį ir griežtumą (plačiau žr. 
Allen prieš Jungtinę Karalystę, pareiškimo Nr. 25424/09). Taigi, nors Teismas pripažįsta valstybių teisę 
klasifikuoti teisės veikas, nacionalinė klasifikacija nėra vienintelis kriterijus 6 straipsnio kontekste. Teismas 
taip pat pripažįsta, kad kai kurie teisės pažeidimai yra už 6 straipsnio 1 dalies taikymo ribų (plačiau žr. 
Maaouia prieš Prancūziją, DK, pareiškimo Nr. 39652/98, Muminov prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 42502/06), 
bet nagrinėjamu atveju Teismas nustatė, kad pareiškėjai taikyta procedūra minėtas sąlygas atitinka, todėl 
laikytina baudžiamąja Konvencijos 6 straipsnio prasme. 

Teismas pastebėjo, kad pagal Rusijos nacionalinę teisę administracinis areštas gali būti taikomas tik 
išimtiniais atvejais. Tačiau kadangi pareiškėja nepateko į asmenų, kuriems areštas negali būti taikomas, 
sąrašą, ši sankcija jai grėsė. Teismas nurodė, kad laisvės atėmimas yra pakankamas pagrindas preziumuoti, 
kad procedūra yra baudžiamoji Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies prasme, nebent bausmės prigimtis, trukmė 
ar vykdymo sąlygos leidžia šios prezumpcijos netaikyti. Teismo manymu, šiuo atveju potencialios sankcijos 
griežtumas buvo pakankama priežastis gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, net jei pareiškėja pati 
būtų turėjusi pakankamus teisinius įgūdžius.  

Teismas pasisakė ir dėl to, kad pagal Konvencijos 6 straipsnio 3 dalį valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos teise gali naudotis asmuo, kuris (1) neturi pakankamų finansinių išteklių susimokėti už teisinę 
pagalbą, (2) jeigu teisingumas reikalauja, kad tokia pagalba jam būtų suteikta. Teisingumo interesai gauti 
valstybės garantuojamą teisinę pagalbą nustatomi atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą, potencialios sankcijos 
griežtumą, bylos kompleksiškumą, įtariamo pažeidėjo asmeninę padėtį ir kitas aplinkybes. Teismas 
pažymėjo, kad, nepaisant to, jog sankcija už padarytą teisės pažeidimą yra palyginti maža (plačiau apie „ne 
itin nepalankią padėtį“ žr. Van Velden prieš Olandiją), o byla apėmė vieną iš pirmo žvilgsnio nesudėtingą 
įvykį, bylos nagrinėjimas turėjo kompleksiškumo, pavyzdžiui, derėjo nustatyti policijos nurodymo teisėtumą, 
protesto teisėtumą, įvertinti pareiškėjos susirinkimų teisės ir saviraiškos laisvės apimtį. Teismo manymu, 
kilus grėsmei pamatinėms Konvencijos ginamoms teisėms ir laisvėms, negalėjo būti preziumuota, kad byla 
pareiškėjai buvo mažareikšmė, todėl valstybės garantuojama teisinė pagalba buvo būtina sąlyga teisingam 
bylos nagrinėjimui užtikrinti. 

Išvada: vienbalsiai nustatytas Konvencijos 6 straipsnio 1 ir 3 dalių pažeidimas. 
41 straipsnis: priteistas 1 500 EUR dydžio neturtinės žalos atlyginimas; prašymas dėl turtinės žalos 

atlyginimo atmestas. 
Prieiga internete 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158708
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TEISĖ Į PRIVATAUS IR ŠEIMOS GYVENIMO GERBIMĄ (8 straipsnis) 

 
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. rugsėjo 17 d. sprendimas byloje 

Roman Zakharov prieš Rusiją 
(pareiškimo Nr. 47143/06, svarbos lygis – skelbta Rinkinyje) 

 
Dėl slaptos elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės  
 

Faktinės aplinkybės 
 

Pareiškėjas pateikė skundą dėl mobiliojo ryšio operatorių, kurių įdiegta įranga sudaro galimybę 
Federalinei saugumo tarnybai (FSB) slapta kontroliuoti (stebėti) nacionalinių mobiliojo ryšio paslaugų 
vartotojų elektroninių ryšių tinklais perduodamą informaciją ir kurie yra įpareigoti nefiksuoti tokios 
kontrolės atvejų. Ši įranga įdiegta įgyvendinant nacionalinės teisės nustatytus reikalavimus. Nacionaliniai 
teismai nurodė, kad vien tokios įrangos įdiegimas, neįrodžius realaus konkretaus asmens stebėjimo, asmens 
teisės į privatumą nepažeidžia. 

 
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 
Teismas pažymėjo, kad draudimas kvestionuoti teisės normas in abstracto turi išimtį tais atvejais, kai 

nacionalinė teisė asmenims nesuteikia efektyvių priemonių savo teisių gynybai ir didelė piktnaudžiavimo 
slaptos kontrolės priemonėmis grėsmė (visuomenės įtarumas dėl tokio piktnaudžiavimo) tam tikra prasme 
pati tampa tiesioginiu esamų ar potencialių elektroninių ryšių paslaugų bei pašto paslaugų vartotojų teisės į 
privatumą pažeidimu (plačiau žr. Klass ir kiti prieš Vokietiją). Kita vertus, jei tokios efektyvios priemonės 
būtų nustatytos, asmuo galėtų remtis slaptos kontrolės priemonių ar tokias priemones leidžiančių teisės 
aktų egzistavimu 8 straipsnyje įtvirtintos teisės pažeidimui pagrįsti tik įrodęs, kad šios priemonės ar teisinis 
reguliavimas jam turi „tiesioginį poveikį“, pavyzdžiui, jis patenka į asmenų, kuriems gali būti taikoma slapta 
kontrolė, ratą. 

Valstybės vykdoma slapta elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolė laikytina 
asmens teisės į privatumą ribojimu, todėl ji turi atitikti nustatytus reikalavimus. Nors Rusijoje slapta 
kontrole siekiama Konvencijos 8 straipsnio 2 dalyje išvardintų tikslų, ji įtvirtinta teisės aktais ir pastarieji yra 
lengvai prieinami visiems asmenims, kuriems gali būti taikomi, adekvačių ir efektyvių saugiklių bei garantijų, 
užtikrinančių taikymo „numatomumą“ ir „būtinumą demokratinėje visuomenėje“, buvimas yra 
kvestionuotinas. Abejones pirmiausia kelia (1) didelis teisės pažeidimų, kurių tyrimui gali būti panaudota 
slapta kontrolė, skaičius (bet kuris nusikaltimas, už kurį teisės aktai numato trejų metų ar ilgesnę laisvės 
atėmimo bausmę). Be to, (2) įgaliojimas vykdyti slaptą kontrolę apima ne tik įtariamąjį ar kaltinamąjį, bet ir 
kiekvieną kitą asmenį, kuris potencialiai gali turėti informacijos apie teisės pažeidimą, ir, nors toks 
reguliavimas savaime neprieštarauja 8 straipsniui (žr. Iordači ir kiti prieš Moldovą), šie asmenys nėra 
pakankamai apibrėžti. Valstybė, nors neįpareigota pateikti detalaus nusikalstamų veikų sąrašo, 
(3) pakankamai tiksliai nenurodė ir aplinkybių, kai slapta kontrolė gali būti vykdoma, pavyzdžiui, 
nacionalinio saugumo tikslu, taip atsakingoms institucijoms suteikdama beveik neribotą diskreciją spręsti 
dėl poreikio vykdyti tokią kontrolę. (4) Valstybė nustatė pagrindinius slaptos kontrolės trukmės bei 
informacijos saugojimo terminus, tačiau ne visi šie terminai yra pakankamai detalūs, ypač pabrėžiant 
neribotą teisėjų diskreciją terminus pratęsti ir nustatyti informacijos apie asmenis, dėl kurių pradėtas 
baudžiamasis procesas, saugojimo terminą. Teismas neigiamai vertino ir tą aplinkybę, kad nėra įpareigojimo 
nedelsiant sunaikinti su slaptos kontrolės tikslu nesusijusius duomenis. 

Nors pagal nacionalinę teisę (5) slapta elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolė 
yra pradedama vykdyti teismo sprendimu, sprendžiančiam teisėjui negali būti pateikiama tam tikra 
informacija, pavyzdžiui, apie paieškos priemonių taktiką, taip apribojant teisėjo galimybę teisingai nustatyti 
šios kontrolės poreikį. Be to, teisės aktai teisėjų neįpareigoja nustatyti „pagrįsto įtarimo“ asmens, kuriam 
planuojama taikyti slaptą kontrolę, atžvilgiu ar atlikti „reikalingumo“ bei „proporcingumo“ testus, nepaisant 
to, kad Konstitucinis teismas šiuos testus yra rekomendavęs. Dėl šių priežasčių slapta kontrolė kartais buvo 



Teisinės analizės ir informacijos departamentas 2015 07 01–2015 12 31 

 

17 / 22 

 

pradedama nenurodžius kontrolės trukmės arba konkretaus asmens ar telefono numerio. Atkreiptinas 
dėmesys, kad (6) Rusijoje skubiais atvejais slapta kontrolė gali būti pradedama be teismo sprendimo (iki 
48 valandų). Teismas pažymėjo, kad slapta kontrolė gali būti sankcionuota ir neteisminės institucijos, jeigu 
įgaliojančioji institucija yra nepriklausoma nuo kontrolę vykdančiosios institucijos, tuo tarpu nagrinėjamu 
atveju nustatyta procedūra nėra pakankamai patikima, o nacionalinė teisė skubiais atvejais pripažino ir ne 
neatidėliotinas grėsmes. Be to, teisėjui suteiktas įgaliojimas tik pratęsti slaptos kontrolės terminą, o ne 
peržiūrėti skubią procedūrą ar nuspręsti, ar iki tol surinkta informacija privalo būti sunaikinta. Pastebėtina, 
kad (7) slaptą kontrolę vykdančios institucijos taip pat nėra įpareigotos elektroninių ryšių paslaugų 
teikėjams pateikti teismo įgaliojimą, tuo sudarant palankias sąlygas apeiti įgaliojimo procedūrą, o minėti 
teikėjai yra įpareigoti įdiegti įrangą, suteikiančią tiesioginę prieigą prie visų vartotojų elektroninių ryšių 
tinklais perduodamos informacijos. Šių institucijų turima prieiga ir priežiūros įstaigoms numatyti teisiniai 
suvaržymai slaptos kontrolės vykdymo priežiūrą daro sunkiai įmanoma. Priešingai Teismo pozicijai, teisminė 
kontrolė Rusijoje galima tik įgaliojimo suteikimo etape, o pareiga vykdyti tolesnę priežiūrą suteikta 
Prezidentui, Parlamentui, Vyriausybei, Generaliniam prokurorui ir kompetentingiems žemesnio rango 
prokurorams (šių subjektų vykdomos priežiūros būdai nacionalinėje teisėje nėra detalizuoti).  

Galiausiai pabrėžtina, kad (8) asmenims, kuriems taikyta slapta kontrolė, nebuvo suteiktos 
pakankamos teisinės gynybos priemonės. Asmenims, kurių elektroninių ryšių tinklais perduodama 
informacija buvo rinkta, neprivalo būti pranešta apie šį rinkimą. Apie tokią kontrolę minėti asmenys sužino 
tik baudžiamojo proceso metu arba patys išsiaiškinę šią aplinkybę. Asmuo, norėdamas susipažinti su 
informacija apie jo elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos rinkimą, privalo įrodyti, kad 
informacija apie jį buvo rinkta. Informacija asmeniui pateikiama, jeigu jo kaltė nebuvo įrodyta arba jeigu 
pateiktinoje informacijoje nėra valstybės paslapčių, įskaitant informaciją apie tyrimo metodus, tyrėjus ir 
surinktus duomenis. Teismas savo praktikoje (žr. Kennedy prieš Jungtinę Karalystę) yra pažymėjęs, kad 
elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės slaptumas negali užkirsti kelio šios kontrolės 
kvestionavimui, o nacionaliniams teismams ir Teismui – galimybei tokią kontrolę prižiūrėti. Rusijos 
nacionalinis teisinis reguliavimas šį reikalavimą pažeidžia. 

Išvada: vienbalsiai nustatytas Konvencijos 8 straipsnio pažeidimas. 
41 straipsnis: konstatuota, kad pažeidimo nustatymas yra pakankama neturtinės žalos atlyginimo 

forma. 
Prieiga internete 

 
Europos Žmogaus Teisių Teismo didžiosios kolegijos 2015 m. gruodžio 4 d. sprendimas byloje 

Sõro prieš Estiją 
(pareiškimo Nr. 22588/08, svarbos lygis – 3) 

 
Dėl informacijos apie tai, kad asmuo dirbo KGB tarnybos vairuotoju, paviešinimo 

 
Faktinės aplinkybės 

 
Po nepriklausomybės atkūrimo 1991 m., pereidama į demokratinę sistemą, Estija įgyvendino 

įstatymų reformas. 1995 m. vasarį buvo paskelbtas Atskleidimo įstatymas, kuriame nustatyta, kad 
informacija apie asmenų darbą buvusio režimo saugumo ir žvalgybos organizacijose ar bendradarbiavimą su 
jomis bus registruojama ir viešinama. Pareiškėjas dirbo Valstybės saugumo komiteto vairuotoju nuo 1980 
m. iki 1991 m. 2004 m. vasarį jis gavo pranešimą, kad buvo užregistruotas pagal Atskleidimo įstatymą ir kad 
apie tai bus paviešintas pranešimas. Jis neįgyvendino savo teisės pateikti skundą ir 2004 m. birželį 
pranešimas buvo paskelbtas popierinėje ir interneto Valstybės žinių versijose. Vėliau pareiškėjas apskundė 
šį pranešimą administraciniams teismams. Jis paaiškino, kad turėjo išeiti iš darbo dėl šios informacijos 
paviešinimo ir kad jis dirbo viso labo tik saugumo tarnybos vairuotoju. Atmesdamas jo skundą apeliacinis 
teismas sutiko, kad Atskleidimo įstatymo taikymas gali riboti asmens pagrindines teises, tačiau praėjus 
dešimtmečiams buvo neįmanoma visiškai neabejotinai nustatyti, ar konkretus vairuotojas atliko tik visiškai 
technines užduotis ar jis taip pat atliko ir savarankiškas užduotis, dėl ko Atskleidimo įstatymo taikymas buvo 
proporcingas.  
 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159324
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Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 
 

Teismas pažymėjo, kad paviešinta informacija buvo susijusi su pareiškėjo praeitimi ir paveikė jo 
reputaciją, tad sudarė jo teisės į privataus gyvenimo gerbimą ribojimą. Ribojimas buvo paremtas 
Atskleidimo įstatymu, kuris buvo pakankamai aiškus ir prieinamas bei siekė teisėtų tikslų užkirsti kelią 
viešosios tvarkos pažeidimams bei saugoti nacionalinį, visuomenės saugumą bei kitų asmenų teises ir 
laisves.  

Vertindamas šio ribojimo būtinumą demokratinėje visuomenėje, Teismas pažymėjo, kad tarp 
Susitariančiųjų Šalių nebuvo vienodo požiūrio dėl priemonių tvarkantis su buvusių komunistinių totalitarinių 
režimų palikimu. Teismas jau buvo kritikavęs tokių priemonių neindividualizavimą anksčiau. Šiuo atveju 
Atskleidimo įstatyme nebuvo daroma jokių skirtumų tarp skirtingų dalyvavimo KGB veikloje lygių. Nors 
pareiškėjas buvo iš anksto informuotas apie paviešinimą ir turėjo galimybę šią informaciją ginčyti, nebuvo 
jokios prieinamos procedūros siekiant įvertinti konkrečias užduotis, atliekamas konkrečių saugumo 
tarnybos darbuotojų, tam, kad būtų diferencijuojama jų galimai keliama grėsmė po daugelio metų, kai jų 
karjera saugumo tarnyboje pasibaigė. Teismas nebuvo įtikintas, kad egzistuoja protingas ryšys tarp 
Vyriausybės siekiamų teisėtų tikslų ir informacijos paviešinimo, neatsižvelgiant į konkrečias buvusių 
darbuotojų funkcijas. Atitinkama informacija buvo paviešinta praėjus trylikai metų po Estijos 
nepriklausomybės atkūrimo ir toks laikotarpis turėjo sumažinti bet kokią grėsmę, kurią pareiškėjas iš 
pradžių galėjo kelti naujai demokratinei sistemai. Pats Atskleidimo įstatymas nenustatė ribojimų pareiškėjo 
įsidarbinimui ateityje, tačiau pareiškėjas teigė, kad buvo priverstas mesti savo darbą dėl savo kolegų 
elgesio. Ši pasekmė liudijo jo teisės į privatų gyvenimą ribojimo rimtumą ir šis ribojimas nagrinėjamomis 
aplinkybėmis buvo neproporcingas. 

Išvada: pažeidimas (keturi balsai prieš tris). 
Remiantis Konvencijos 41 straipsniu, pareiškėjui priteistas 6 000 eurų neturtinės žalos atlyginimas, o 

prašymas priteisti turtinės žalos atlyginimą atmestas. 
Prieiga internete  

 
(Taip pat žr. 2004 m. liepos 27 d. sprendimą byloje Sidabras ir Džiautas prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 
55480/00 ir 59330/00, 2007 m. balandžio 24 d. sprendimą byloje Matyjek prieš Lenkiją, pareiškimo Nr. 
38184/03, 2009 m. balandžio 7 d. sprendimą byloje Žičkus prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 26652/02.) 
 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. gruodžio 15 d. sprendimas byloje  
Szafrański prieš Lenkiją 

(pareiškimo Nr. 17249/12, svarbos lygis – 1) 
 

Dėl nepakankamo sanitarinių įrenginių atskyrimo nuo likusios kalėjimo kameros patalpos 
 

Faktinės aplinkybės 
 

Pareiškėjas skundėsi, kad jo kalinimo Wronki kalėjime sąlygos buvo netinkamos. Ypač jis skundėsi dėl 
to, jog septyniose iš dešimties kamerų, kuriose jis buvo laikomas, sanitariniai įrenginiai buvo atskirti nuo 
likusios kameros patalpos tik 1,2 m aukščio medienos plokštės pertvara ir neturėjo durų.  

 
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 
Dėl Konvencijos 3 straipsnio pažeidimo 
 
Teismas pažymėjo, jog ankstesnėse bylose, kuriose buvo keliamas klausimas dėl nepakankamo 

sanitarinių įrenginių atskyrimo nuo likusios kalėjimo kameros patalpos, EŽTT pripažino Konvencijos 
3 straipsnio pažeidimą tik tada, kai buvo ir kitų sunkinančių veiksnių, ir įvertinus jų bendrą kumuliatyvų 
poveikį. Tačiau šiuo atveju vienintelis pareiškėjo patirtas nepatogumas buvo nepakankamas sanitarinių 
įrenginių atskyrimas nuo likusios kalėjimo kameros patalpos. Be to, kameros buvo tinkamai apšviestos, 
šildomos ir vėdinamos, pareiškėjas turėjo prieigą prie įvairių veiklų už kameros ribų. Taigi pareiškėjo 
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kalinimo aplinkybių visuma nepripažinta sukėlusia jam kančias ir sunkumus, viršijančius neišvengiamai 
kalinimui būdingą kentėjimo laipsnį ar peržengusius Konvencijos 3 straipsnio ribas.  

 
Dėl Konvencijos 8 straipsnio pažeidimo  
 
Teismas nurodė, jog pagal EŽTT praktiką nacionalinės institucijos turėjo pozityvią pareigą sudaryti 

tokias sanitarinių įrenginių, atskirtų nuo likusios kameros dalies, sąlygas, kad būtų užtikrintas minimalus 
privatumas. Pasak Europos komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar 
baudimą (toliau – CPT), sanitarinė zona, kuri buvo tik iš dalies atskirta, nėra priimtina kameroje, kurioje 
laikoma daugiau nei vienas asmuo. Be to, CPT rekomendavo, kad visose kamerose būtų įrengta visiškai 
atitverta sanitarinė zona. Nepaisant to, pareiškėjas buvo laikomas kamerose, kuriose sanitariniai įrenginiai 
nebuvo visiškai atskirti, ir jis turėjo naudotis tualetu kitų kalinių akivaizdoje. Konstatuota, jog nacionalinės 
institucijos nesugebėjo įvykdyti savo pozityvios pareigos užtikrinti pareiškėjui minimalų privatumo lygį.  

Išvada: šioje byloje vienbalsiai buvo nustatytas Konvencijos 8 straipsnio pažeidimas ir vienbalsiai 
konstatuota, kad nebuvo Konvencijos 3 straipsnio pažeidimo.  

41 straipsnis: pareiškėjui priteistas 1 800 EUR dydžio neturtinės žalos atlyginimas. 
Prieiga internete 

 
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimas byloje 

G. S. B. prieš Šveicariją 
(pareiškimo Nr. 28601/11, svarbos lygis – 2) 

 
Dėl duomenų apie banko sąskaitą perdavimo kitai valstybei, įtariant mokesčių vengimą 
 

Faktinės aplinkybės 
 

2008 m. JAV mokestinė institucija (IRS) išaiškino, kad JAV mokesčių mokėtojai turėjo sąskaitas 
Šveicarijos banke UBS, kurių nedeklaravo, arba buvo tokių sąskaitų naudos gavėjais. 2009 m. IRS 
pareikalavo banko atskleisti 52 000 JAV vartotojų tapatybes bei duomenis apie jų valdomas sąskaitas. JAV ir 
Šveicarija sudarė susitarimą, pagal kurį Šveicarijos federalinė mokesčių administracija pradėjo 
administracinio bendradarbiavimo procedūrą, gavo iš banko prašomus duomenis ir perdavė juos IRS, 
įskaitant 2012 m. įvykusį pareiškėjo duomenų perdavimą. Bylos nagrinėjimo metu JAV institucijų tyrimas 
tebesitęsė ir pareiškėjui dar nebuvo pateikti jokie kaltinimai. 

 
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 
Teismas nurodė, jog duomenys apie banko sąskaitą neabejotinai priskiriami asmens duomenims ir 

jiems yra taikoma Konvencijos 8 straipsnyje įtvirtinta apsauga. Tačiau šie duomenys nėra itin privatūs ar 
artimai susiję su pareiškėjo tapatybe ir jiems nėra taikoma didesnė apsauga. Pastebėta ir tai, kad pareiškėjo 
duomenys buvo pateikti įgaliotoms JAV institucijoms siekiant nustatyti, ar buvo padarytas teisės pažeidimas 
(mokesčių vengimas), todėl Šveicarija šiuo atveju turėjo plačią diskrecijos teisę, kurios nepažeidė. 

Pasisakydamas dėl valstybės veiksmų „numatomumo“, Teismas pažymėjo, jog, pagal Šveicarijos 
federalinio administracinio teismo išplėtotą praktiką, teisės nuostatos dėl bendradarbiavimo 
administraciniame ir baudžiamajame procese, kai trečiosios šalys privalo pateikti informaciją, yra 
procedūrinės savo prigimtimi ir todėl taikomos vykstantiems ir vyksiantiems tyrimams, įskaitant tyrimus, 
susijusius su mokestiniais metais iki tokių nuostatų priėmimo. Be to, negalima laikyti, kad ankstesnė 
Šveicarijos institucijų praktika dėl administracinio bendradarbiavimo mokesčių srityje pareiškėjui sukūrė 
teisėtą lūkestį, kad jis gali laikyti savo lėšas Šveicarijoje neprižiūrimas atitinkamų JAV institucijų arba kad jis 
yra apsaugotas nuo tyrimo atgal galimybės.  

Teismas atkreipė dėmesį, kad bankų sektorius yra svarbi Šveicarijos ekonomikos sritis, o UBS bankas 
– itin didelis verslo subjektas, todėl Šveicarija turi interesą surasti efektyvų teisinį sprendimą 
bendradarbiaujant su JAV ir išvengiant didelio konflikto bei baudžiamosios atsakomybės bankui, galinčių 
neigiamai paveikti valstybės ekonominę gerovę. Taigi savo veiksmais valstybė siekė teisėto tikslo. 
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Pabrėžta, kad pareiškėjas turėjo pakankamas galimybes ginti savo teises, kuriomis ir naudojosi: 
Federalinė mokesčių administracija atliko administracinę procedūrą, kurioje pažeidimai nenustatyti, o, 
sprendimą apskundus Federaliniam administraciniam teismui, skundas atmestas, nes valstybių susitarimas 
laikytinas teisėtu ir suteikiančiu teisę Federalinei mokesčių administracijai atlikti ginčijamus veiksmus, 
kuriuos ji atliko nepažeisdama procedūros. 

Teismas taip pat nesutiko su pareiškėjo argumentu, kad institucijų dėmesys tik UBS banko klientams 
laikytinas diskriminacija 14 straipsnio prasme, kadangi institucijos tuo metu neturėjo objektyvaus pagrindo 
tirti kitų Šveicarijos bankų klientų. 

Išvada: vienbalsiai nuspręsta, kad Konvencijos 8 ir 14 straipsniai nebuvo pažeisti. 
Prieiga internete 

 
SAVIRAIŠKOS LAISVĖ (10 straipsnis) 

 
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. gruodžio 3 d. sprendimas byloje 

Langner prieš Vokietiją 
(pareiškimo Nr. 14464/11, svarbos lygis – 3) 

 
Dėl saviraiškos laisvės ribų, kai savivaldybės darbuotojas kaltina mero pavaduotoją „teisingumo 

iškraipymu“ 
 

Faktinės aplinkybės 
 

Pareiškėjas buvo atleistas iš darbo savivaldybės Būsto skyriuje po to, kai apkaltino mero pavaduotoją 
„teisingumo iškraipymu“ (angl. perversion of justice) tiek žodžiu darbuotojų susirinkime, tiek vėliau 
rašytiniuose paaiškinimuose pareiškėjo viršininkui. Teiginys buvo išsakytas dėl prieš dvejus metus išduoto 
mero pavaduotojo įsakymo dėl pastato nugriovimo. Pareiškėjas taip pat teigė, kad mero pavaduotojas 
neteisėtai bandė uždaryti poskyrį, kurio vadovas buvo pareiškėjas. Jis apskundė savo atleidimą Vokietijos 
teismams, kurie galiausiai nusprendė, kad atleidimas buvo pagrįstas. Procese EŽTT pareiškėjas skundėsi dėl 
savo saviraiškos laisvės pažeidimo.  
 

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 
 

EŽTT konstatavo, kad pareiškėjo atleidimas, kuris pirmiausia buvo grindžiamas per darbuotojų 
susirinkimą išsakytais jo teiginiais, ribojo jo saviraiškos laisvę. Šis ribojimas buvo nustatytas įstatymo ir siekė 
teisėto tikslo apsaugoti kitų asmenų reputaciją ir teises. Tad Teismas turėjo nuspręsti, ar šiuo atveju 
pareiškėjui skirta sankcija buvo proporcinga siekiamam teisėtam tikslui ir ar nacionalinių institucijų 
nurodytos priežastys, kuriomis buvo siekiama sankciją pateisinti, buvo susijusios ir pakankamos. 
Sprendžiant tai, reikėjo atsižvelgti į konkretaus atvejo aplinkybes, įskaitant tai, kas motyvavo pareiškėjo 
teiginį, į teisinį ir faktinį pagrindą, konkrečius pavartotus žodžius ir jų įmanomas interpretacijas, jų įtaką 
darbdaviui ir pareiškėjui skirtą sankciją.  

Teismas pažymėjo, kad užuot kreipęsis su savo įtarimais dėl mero pavaduotojo sprendimo į merą ar į 
atitinkamas institucijas, pareiškėjas juos išsakė darbuotojų susirinkime po dvejų metų. Federalinis darbo 
teismas nustatė, kad pareiškėjo teiginys nesiekė atskleisti nepriimtinos situacijos Būsto biure, tačiau buvo 
motyvuotas asmeniniais nuogąstavimais, kuriuos jis turėjo dėl mero pavaduotojo, atsižvelgiant į numatytą 
pareiškėjo poskyrio uždarymą. Taigi Teismas laikė, kad pareiškėjo atvejis buvo ne pranešimo apie 
pažeidimus (angl. whistle-blowing) atvejis, kuriam būtų taikoma speciali apsauga pagal Konvencijos 10 
straipsnį. Kruopščiai išnagrinėjęs faktinę ir teisinę situaciją, Apeliacinis darbo teismas padarė išvadą, kad 
mero pavaduotojo sprendimas išduoti leidimą nugriauti statinį buvo teisėtas. Kaip ilgai dirbantis poskyrio 
vadovas, atsakingas už sankcijų skyrimą už piktnaudžiavimą nekilnojamu turtu, pareiškėjas turėjo gerai 
žinoti teisinę situaciją. Taigi Teismas nesutiko, kad pareiškėjas įvykdė pareigą atsargiai įvertinti savo teiginių 
tikslumą. Lygiai taip pat, atsižvelgiant į pareiškėjo poziciją, iš pareiškėjo pagrįstai buvo galima tikėtis, kad jis 
žino, jog „teisingumo iškraipymas“ yra rimtas nusikaltimas pagal nacionalinę teisę. Teismo nuomone, šių 
žodžių vartojimas buvo ne kritika dėl viešojo intereso, tačiau prilygo šmeižiančiam kaltinimui, kurio 
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pareiškėjas niekada neatsiėmė. Dėl kaltinimų įtakos darbdaviui nacionaliniai teismai nustatė, kad jie ne tik 
galėjo suteršti mero pavaduotojo reputaciją, bet ir rimtai kliudyti darbo atmosferai Būsto biure. Be to, buvo 
rizika, kad jie taps žinomi platesnei visuomenei, kadangi ne visi dalyvavę susirinkime buvo darbuotojai. 
Galiausiai, nors pareiškėjo atleidimas buvo griežčiausia galima sankcija, Apeliacinio darbo teismo 
argumentai, jog savivaldybė gali teisėtai nuogąstauti, jog pareiškėjas grąžinimo į pareigas atveju grįš prie 
buvusio elgesio, EŽTT nuomone, nebuvo nepagrįsti. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus ir ypač į tai, kad 
Federalinis darbo teismas ir Apeliacinis darbo teismas kruopščiai išnagrinėjo bylą atsižvelgdamas į 
pareiškėjo teisę į saviraiškos laisvę, EŽTT konstatavo, kad nacionalinių teismų nurodytos priežastys, 
sprendžiant, jog pareiškėjo teisė į saviraiškos laisvę nenusvėrė viešojo darbdavio intereso jį atleisti, buvo 
susijusios ir pakankamos. Tad nebuvo neproporcingai apribota pareiškėjo teisė į saviraiškos laisvę. 

Išvada: nėra pažeidimo (vienbalsiai).  
Prieiga internete  

 

SUSIRINKIMŲ IR ASOCIACIJOS LAISVĖ (11 straipsnis) 
 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. spalio 20 d. sprendimas byloje 
Mytilinaios ir Kostakis prieš Graikiją 

(pareiškimo Nr. 29389/11, svarbos lygis – 2) 
 

Dėl atsisakymo išduoti licenciją vynui gaminti dėl to, kad licenciją prašęs išduoti asmuo nepriklauso 
vyndarių sąjungai 

 
Faktinės aplinkybės 

 
Samos vyndarių kooperatyvų sąjungai suteiktos išimtinės teisės gaminti ir parduoti Samos muskatinį 

vyną. Pareiškėjai, pasitraukę iš Sąjungos, siekė įgyti licenciją vynui gaminti, tačiau ji jiems nebuvo suteikta 
įstatymo, draudžiančio išduoti šią licenciją atskiriems individams, pagrindu. 

 
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 
Teismas pažymėjo, kad šios bylos kontekste 11 straipsnio užtikrinama teisė gali būti perleidžiama ir 

mirusio pareiškėjo įpėdiniai ab intestat gali toliau palaikyti jo skundą. 
Teismas nurodė, jog kadangi Sąjunga neatitinka visų viešajai asociacijai keliamų reikalavimų (nėra 

integruota į valstybės struktūrą ir neturi administracinių, normatyvinių ar drausminių teisių), Sąjunga 
laikytina privačia 11 straipsnio prasme (plačiau žr. Herrmann prieš Vokietiją, pareiškimo Nr. 9300/07). 

Pažymėta, jog valstybės institucijų atsisakymas pareiškėjams išduoti licenciją vynui gaminti, 
palaikytas Vyriausiojo administracinio teismo, tokį sprendimą grindžiant Sąjungos išimtine teise gaminti ir 
parduoti Samos muskatinį vyną, laikytinas „negatyvios asociacijos laisvės“ ribojimu. Teismas pažymėjo, kad 
Vyriausiojo administracinio teismo nustatytas skirtumas tarp vynuogių auginimo, kuris nebuvo suvaržytas, ir 
vyno gaminimo ir pardavimo, kuriam buvo būtina narystė Sąjungoje, yra dirbtinis ir panaikino bet kokios 
vyndarių autonomijos ar nepriklausomumo galimybę. Nors įkuriant Sąjungą 1934 m. buvo siekiama 
užtikrinti vynuogių įvairovės kokybę ir išvystyti vyno gaminimo procesą, šios priežastys šiandieniniame 
kontekste yra mažai reikšmingos, nes šiam vynui suteikta geografinė nuoroda, o vyno eksportas šiuo metu 
labai gajus ir apima 80% rinkos (apie 7000 tonų per metus). Be to, ir kai kurie Vyriausiojo administracinio 
teismo teisėjai pastebėjo, kad Sąjungos tikslas gali būti pasiektas kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, 
valstybės ar licencijuotų institucijų vykdoma kokybės kontrole. Taigi, nustatytas teisinis reguliavimas 
neatitinka „būtinumo demokratinėje visuomenėje“ sąlygos (plačiau žr., pvz., Schneider prieš Liuksemburgą). 

Spręsta, jog Sąjungos reikalavimas perduoti vyno gaminimą kooperatyvams itin suvaržė „negatyvią 
asociacijos laisvę“. Valstybės institucijų atsisakymas išduoti licenciją neproporcingai apribojo autonomiškus 
ūkininkus, kurie turi teisę į ekonominį klestėjimą. Tai pripažino ir valstybė, 1993 m. priimtame įstatyme 
numačiusi galimybę privalomoms vyndarių asociacijoms savo iniciatyva tapti laisvomis, bet Sąjunga šia teise 
nepasinaudojo. 
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Išvada: vienbalsiai nustatytas Konvencijos 11 straipsnio pažeidimas. 
41 straipsnis: kiekvienam pareiškėjui priteistas 6 000 EUR neturtinės žalos atlyginimas; prašymas dėl 

turtinės žalos atlyginimo atmestas. 
Prieiga internete 

 

 
_________________ 
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