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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, 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:
Case Reports – 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
tiesiog laikomasi nusistovėjusios teismo praktikos ir kt.
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KANKINIMO UŽDRAUDIMAS (3 straipsnis)
Europos Žmogaus Teisių Teismo didžiosios kolegijos 2014 m. lapkričio 4 d. sprendimas byloje
Tarakhel prieš Šveicariją
(pareiškimo Nr. 29217/12, svarbos lygis – 1)
Dėl numatomo prieglobsčio prašytojų šeimos iš Afganistano išsiuntimo į Italiją pagal Dublino II
reglamentą
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjai, G. Tarakhel, gimęs 1971 m., jo žmona M. Habibi, gimusi 1981 m., ir jų šeši mažamečiai
vaikai, gimę tarp 1999 m. ir 2012 m., yra Afganistano piliečiai, gyvenantys Luzanoje (Šveicarija). Iš pradžių
pareiškėjai atvyko į Italiją, vėliau be leidimo išvyko į Austriją, kur jų prieglobsčio prašymas buvo atmestas.
Dar vėliau pareiškėjai išvyko į Šveicariją, kur 2011 m. lapkričio 3 d. pateikė prašymą suteikti prieglobstį.
2011 m. lapkričio 15 d. Tarakhel ir jo žmona buvo apklausti Federalinio migracijos biuro (toliau – FMB), kuris
pateikė prašymą Italijos institucijoms priimti pareiškėjus. Italijos institucijos nebyliai sutiko su prašymu.
2012 m. sausio 24 d. FMB nusprendė nenagrinėti pareiškėjų prašymo suteikti prieglobstį tuo
pagrindu, kad pagal ES Dublino reglamentą, prie kurio Šveicarija yra prisijungusi pagal asociacijos sutartį su
ES, Italija buvo valstybė, atsakinga už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą. Taigi FMB priėmė įsakymą išsiųsti
pareiškėjus į Italiją. 2012 m. vasario 2 d. pareiškėjai pateikė skundą FMB, kuris jį atmetė. Pareiškėjų skundai
FMB ir teismams buvo atmesti.
Pareiškėjai pateikė skundą Europos Žmogaus Teisių Teismui ir prašė taikyti laikinąją apsaugos
priemonę – sustabdyti išsiuntimo į Italiją vykdymą. Jų prašymas buvo tenkintas ir 2012 m. gegužės 18 d.
Šveicarijos Vyriausybė buvo informuota, kad skyriaus, kuriam byla priskirta, prezidentas nusprendė nurodyti
Šveicarijos institucijoms, kad pareiškėjai neturėtų būti išsiųsti į Italiją, kol EŽTT vyksta procesas.
Remdamiesi 3 straipsniu pareiškėjai teigė, kad, jei būtų grąžinti į Italiją „nesant individualių garantijų
dėl jų priežiūros“, jie patirtų nežmonišką ir kankinantį elgesį, susijusį su „sisteminių trūkumų“ egzistavimu
priimant prieglobsčio prašytojus Italijoje. Pareiškėjai taip pat skundėsi kitų Konvencijos straipsnių
pažeidimu.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Pareiškimas dėl pareiškėjų priėmimo sąlygų Italijoje buvo nagrinėjamas tik pagal Konvencijos
3 straipsnį. Dėl bendros prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų situacijos Italijoje, Teismas anksčiau yra
pažymėjęs, kad Jungtinių Tautų Aukštojo komisaro pabėgėliams biuro (JTAKPB) rekomendacijose ir Europos
Tarybos Žmogaus teisių komisaro pranešime (abu publikuoti 2012 m.) nurodyti daugelis trūkumų.
Nesiveldamas į diskusijas dėl tikslaus skaičiaus prieglobsčio prašytojų, kuriems trūksta vietų apgyvendinimo
centruose Italijoje, Teismas pažymėjo, kad yra žymus neatitikmuo tarp 2013 m. pateiktų prieglobsčio
prašymų skaičiaus (daugiau nei 14 000) ir SPRAR tinklui [Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati] priklausančioje infrastruktūroje esančių vietų skaičiaus (9 630 vietų).
Dėl gyvenimo sąlygų esamoje infrastruktūroje Teismas pažymėjo, kad JTAKP savo 2013 m.
rekomendacijose apibūdino daugelį problemų. Vis dėlto JTAKP nenurodė, kad būtų plačiai paplitęs smurtas
ar žalingos sveikatai sąlygos, bei pabrėžė pastangas, kurių ėmėsi Italijos institucijos, kad pagerintų priėmimo
sąlygas prieglobsčio prašytojams. Žmogaus teisių komisaras 2012 m. pranešime pažymėjo, kad egzistuoja
problemos dėl teisinės pagalbos, rūpybos ir psichologinės pagalbos teikimo skubaus priėmimo centruose,
dėl laiko, per kurį nustatomi pažeidžiami asmenys, ir dėl šeimos neatskyrimo perkėlimo metu užtikrinimo.
Teismas pakartojo, kad kaip „itin nepalankioje padėtyje esančiai ir pažeidžiamai“ asmenų grupei,
prieglobsčio prašytojams turėjo būti suteikta „speciali apsauga“ pagal Konvencijos 3 straipsnį. Šis „specialios
apsaugos“ prieglobsčio prašytojams reikalavimas buvo itin svarbus, kai susiję asmenys buvo vaikai, net jei
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jie buvo lydimi savo tėvų. Atsižvelgiant į esamą priėmimo sistemos Italijoje situaciją, galimybė, kad žymus
prieglobsčio prašytojų, perkeltų į tą valstybę, skaičius galėtų būti palikti be apgyvendinimo ar galėtų būti
apgyvendinti perpildytose patalpose, kenksmingoje ir smurtaujančioje aplinkoje, nebuvo nepagrįsta. Todėl
Šveicarijos institucijos privalėjo gauti užtikrinimą iš Italijos kolegų, kad atvykus į Italiją pareiškėjai bus priimti
sąlygomis, tinkamomis jų vaikų amžiui, ir kad šeima bus apgyvendinta kartu.
Teismas pažymėjo, kad, remiantis Italijos Vyriausybės teiginiais, šeimos su vaikais buvo laikomi itin
pažeidžiama asmenų kategorija ir paprastai jais buvo pasirūpinama SPRAR tinkle. Vis dėlto Italijos
Vyriausybė nenurodė jokių tikslesnių detalių apie konkrečias sąlygas, kuriomis institucijos pasirūpintų
pareiškėjais. Nesant detalios ir patikimos informacijos apie konkrečias priėmimo sąlygas, kuriomis
pareiškėjai būtų apgyvendinti, fizines jų apgyvendinimo sąlygas ir tai, ar šeima būtų išlaikyta kartu, Teismas
nusprendė, kad Šveicarijos institucijos neturėjo pakankamo užtikrinimo, kad grąžinimo į Italiją atveju
pareiškėjais būtų pasirūpinta tinkamu būdu atsižvelgiant į jų vaikų amžių. Jei Šveicarijos institucijos išsiųstų
pareiškėjus atgal į Italiją prieš tai negavusios individualių garantijų iš Italijos institucijų, kad jais bus
pasirūpinta tinkamu būdu atsižvelgiant į vaikų amžių, ir kad šeima bus išlaikyta kartu, tai būtų Konvencijos 3
straipsnio pažeidimas.
41 straipsnis: Išvada, kad pareiškėjų išsiuntimas pažeistų teisės nuostatas, buvo pakankamas
neturtinės žalos atlyginimas.
Prieiga internete
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. sausio 13 d. sprendimas dėl priimtinumo byloje
A.M.E. prieš Nyderlandus
(pareiškimo Nr. 51428/10, svarbos lygis – 3)
Dėl numatomo jauno žmogaus be išlaikytinių išsiuntimo į Italiją pagal Dublino II reglamentą
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjas, kuris teigia esąs Somalio pilietis, atvyko į Italiją 2009 m. balandžio mėn. kartu su
maždaug 200 žmonių grupe. Kitą dieną policija paėmė jo pirštų antspaudus ir užregistravo jį kaip neteisėtai
atvykusį į ES teritoriją. Vėliau jis buvo perkeltas į prieglobsčio prašytojų priėmimo centrą, kur jis pateikė
tarptautinės apsaugos prašymą ir jam buvo suteiktas leidimas gyventi Italijoje suteikus papildomą apsaugą
trejiems metams. 2009 m. gegužę jis išėjo iš priėmimo centro nežinia kur, o 2009 m. spalį jis pateikė
prieglobsčio prašymą Nyderlanduose. 2010 m. balandį Nyderlandų institucijos pateikė prašymą Italijos
institucijoms priimti pareiškėją atgal pagal Dublino II reglamento nuostatas. Kadangi Italijos institucijos
nesureagavo į šį prašymą per dvi savaites, buvo laikoma, kad jos implicitiškai sutiko. Savo pareiškime
Europos Žmogaus Teisių Teismui pareiškėjas skundėsi, kad jo išsiuntimas į Italiją pažeistų Konvencijos 3
straipsnį, kadangi kyla rizika, jog ten jis turės gyventi prastomis sąlygomis, kur prieglobsčio prašytojams
nesuteikiamas priėmimas, aprūpinimas ir teisinė pagalba.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Priešingai nei pareiškėjai Tarakhel byloje, kurie buvo šeima su šešiais mažamečiais vaikais, pareiškėjas
yra pajėgus jaunas žmogus, neturintis išlaikytinių. Dėl perkėlimo į Italiją pagal Dublino II reglamentą,
Teismas pažymėjo, kad Nyderlandų institucijos sprendžia pasikonsultavusios su Italijos institucijomis, kaip ir
kada vyks prieglobsčio prašytojų perdavimas Italijos institucijoms ir iš principo apie tai pranešama prieš tris
darbo dienas. Be to, prieglobsčio prašytojų situacija Italijoje jokiu būdu negali būti lyginama su situacija
Graikijoje tuo metu, kai buvo priimtas sprendimas M. S. S. byloje. Priėmimo sąlygų struktūra ir bendra
situacija Italijoje negali būti laikoma kliūtimi visiems prieglobsčio prašytojų išsiuntimams į šią šalį. Dėl to,
turint omenyje, kaip su pareiškėju elgėsi Italijos institucijos jam atvykus į Italiją, pareiškėjas neįrodė, kad jo
ateities perspektyvos grąžinimo į Italiją atveju materialiu, fiziniu ar psichologiniu aspektu rodytų
pakankamai realią ir neišvengiamą riziką tokių sunkumų, kurie būtų pakankamai rimti, kad patektų į
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Konvencijos 3 straipsnio taikymo sritį. Nebuvo jokių ženklų, kad jis negalėtų pasinaudoti prieglobsčio
prašytojams prieinamais resursais Italijoje ar kad sunkumų atveju Italijos institucijos tinkamai nereaguotų.
Išvada: skundas nepriimtinas (aiškiai nepagrįstas).
(Žr. 2014 m. lapkričio 4 d. sprendimą byloje Tarakhel prieš Šveicariją [DK], pareiškimo Nr. 29217/12 ir
2011 m. sausio 20 d. sprendimą byloje M. S. S. prieš Belgiją ir Graikiją [DK], pareiškimo Nr. 30696/09, taip
pat žr. informacinį leidinį apie „Dublino“ bylas: http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Dublin_ENG.pdf)
Prieiga internete
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimas byloje
Amirov prieš Rusiją
(pareiškimo Nr. 51857/13, svarbos lygis – 2)
Dėl tinkamos medicinos priežiūros nesuteikimo sunkiai sergančiam kaliniui
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjas yra buvęs Dagestano Respublikos Ministro Pirmininko pavaduotojas ir Respublikos
sostinės meras. 1993 m. jis buvo paralyžuotas po bandymo jį nužudyti. Jis taip pat turėjo kitų sunkių
sveikatos problemų. 2013 m. jam buvo pateikti kaltinimai dėl kelių sunkių nusikaltimų. Vėliau jis buvo
suimtas ir jam buvo paskirtas sulaikymas. Pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo taisyklių 39 nuostatą,
2013 m. rugpjūčio 16 d. Europos Žmogaus Teisių Teismas nurodė Vyriausybei, kad pareiškėjas turėtų būti
ištirtas nepriklausomų medicinos ekspertų, kad nuspręstų, ar gydymas, kurį jis gauna sulaikymo vietoje, yra
pakankamas ir ar jo būklė yra suderinama su sulaikymu, o galbūt jį reikėjo gydyti ligoninėje. Vis dėlto
nacionalinės institucijos nepakluso šiam nurodymui. 2014 m. pareiškėjas buvo pripažintas kaltu dėl
teroristinio išpuolio organizavimo ir nuteistas dešimčiai metų kalėjimo. Baudžiamasis procesas dėl kitų
kaltinimų pareiškėjui vis dar vyko EŽTT sprendimo priėmimo metu.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas yra paralyžuotas ir todėl priverstas naudotis vežimėliu kalinys,
kenčiantis nuo ilgo sąrašo ligų. Šalys nesutarė dėl jo būklės rimtumo ir sunkumo bei jos suderinimo su
kalinimu. Tiesa, kad ekspertų išvados, pateiktos pareiškėjo, yra sudarytos ekspertų, kurie neištyrė jo
asmeniškai. Vis dėlto, Teismo vertinimu, šis Vyriausybės argumentas negali būti laikomas pagrįstu, kadangi
Vyriausybė nesuorganizavo gydytojų ekspertų tyrimo, nepaisydama laikinosios apsaugos priemonės, kurią
skyrė Teismas, o valstybės institucijos nesuteikė pareiškėjui galimybės būti ištirtam savo pasirinktų
medicinos ekspertų. Teismas konstatavo, kad Vyriausybė neįrodė, kad pareiškėjas gavo veiksmingą savo ligų
gydymą kalinimo metu. Nesant tinkamo ir visapusiško gydymo, pareiškėjas patyrė užsitęsusias moralines ir
fizines kančias, žeminančias jo orumą. Taigi tai, kad institucijos nesuteikė jam reikiamos medicininės
priežiūros, prilygsta nežmoniškam ir žeminančiam elgesiui Konvencijos 3 straipsnio prasme.
Išvada: pažeidimas (vienbalsiai).
46 straipsnis: Teismas nurodė, kad pareiškėjas privalo būti gydomas specialioje medicinos įstaigoje,
kur jį nuolat prižiūrėtų gydytojai, ir jam būtų suteiktos tinkamos medicinos paslaugos, o jo būklė reguliariai
būtų įvertinama iš naujo, taip pat ir nepriklausomų medicinos ekspertų.
41 straipsnis: pareiškėjui priteistas 15 000 eurų dydžio neturtinės žalos atlyginimas.
Prieiga internete
TEISĖ Į PRIVATAUS IR ŠEIMOS GYVENIMO GERBIMĄ (8 straipsnis)
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. vasario 17 d. sprendimas dėl priimtinumo byloje
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Y. prieš Turkiją
(pareiškimo Nr. 648/10, svarbos lygis – 2)
Dėl informacijos apie asmens teigiamą ŽIV statusą atskleidimo medicinos personalui
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjas be sąmonės greitosios medicinos pagalbos buvo nuvežtas į ligoninę. Jo šeimos nariai
informavo greitosios medicinos pagalbos darbuotojus apie tai, jog jo ŽIV tyrimo rezultatas yra teigiamas, o
pastarieji šią informaciją perdavė ligoninės personalui: tiek medicinos, tiek administracijos darbuotojams.
Vėliau pareiškėjas pateikė skundą, kuriame, be kita ko, teigė, kad pateikus minėtą informaciją apie jo
sveikatos būklę, buvo pažeista jo teisė į privataus gyvenimo slaptumą ir buvo neteisėtai atskleisti jo
medicininiai duomenys.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Teismas pažymėjo, jog duomenų apie asmens sveikatą apsauga yra svarbi asmens teisės į privataus ir
šeimos gyvenimo neliečiamumą išraiška. Vis dėlto, nepaisant to, kad asmens sveikatos duomenys yra
konfidencialūs, šis konfidencialumas nėra absoliutus, ypač tais atvejais, kai asmuo yra gydomas ligoninėje ar
kitoje sveikatos priežiūros įstaigoje. Informacijos apie asmens teigiamą ŽIV rezultatą perdavimas tam tikrais
atvejais gali būti svarbus ir būtinas, ne tik siekiant užtikrinti tinkamą gydymą pacientui, bet ir apsaugoti jį
gydančių asmenų ar kitų pacientų teises ir interesus, imantis tam tikrų atsargumo priemonių. Kita vertus,
tokiu atveju turi būti užtikrinama, kad asmuo, kuriam perduodama informacija, yra saistomas specialių
konfidencialumo taisyklių.
Nagrinėtu atveju informacija apie teigiamą pareiškėjo ŽIV tyrimo rezultatą buvo perduota greitosios
medicinos pagalbos darbuotojams pareiškėjo giminaičių, o greitosios pagalbos darbuotojai vėliau ją
perdavė ligoninės personalui. Teismo vertinimu, toks informacijos perdavimas buvo būtinas siekiant
užtikrinti tinkamą paciento gydymą. Informacijos įrašymas į medicininius dokumentus ir jos perdavimas
kitiems su pareiškėjo gydymu susijusiems asmenims taip pat pateisinamas siekiu užtikrinti tinkamą paciento
gydymą bei apsaugoti medicinos darbuotojų sveikatą, kadangi tokios informacijos suteikimas sumažina
jiems tenkančią riziką. Atsižvelgus į byloje surinktą įrodymų visumą, tai, jog pareiškėjas į ligoninę buvo
atgabentas be sąmonės, nebuvo pagrindo teigti, jog informacijos atskleidimas nebuvo pateisintas griežtai
tik paciento interesais arba poreikiu užtikrinti ligoninės personalo saugumą. Atitinkamai, toks informacijos
atskleidimas negali būti laikomas pažeidžiančiu pareiškėjo teisę į privataus gyvenimo gerbimą. Be to,
nebuvo jokių įrodymų, jog asmenys, kurie nebūtų įtraukti į pareiškėjo medicininę priežiūrą, būtų informuoti
apie jo sveikatos būklę.
Be kita ko, pareiškėjas prašė administracinių teismų užtikrinti proceso konfidencialumą, tačiau nė
vienas iš teismų nesprendė šio klausimo, tik administracinio teismo sprendime, kuriuo buvo sprendžiamas
jurisdikcijos klausimas, buvo paminėta, kad pareiškėjo ŽIV tyrimo rezultatas yra teigiamas, bet remiantis
surinktais duomenimis nebuvo pagrindo teigti, kad šis sprendimas buvo publikuotas viešai ar kitaip
prieinamas visuomenei. Atitinkamai, vien minėtos aplinkybės nurodymas sprendime nesudarė pagrindo
daryti išvadą, kad buvo pažeista pareiškėjo teisė į privataus gyvenimo gerbimą.
Išvada: skundas nepriimtinas.
Prieiga internete
MINTIES, SĄŽINĖS IR RELIGIJOS LAISVĖ (9 straipsnis)
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. gruodžio 2 d. sprendimas byloje
Cumhuriyetçi Eğitim Ve Kültür Merkezi Vakfı prieš Turkiją
(pareiškimo Nr. 32093/10, svarbos lygis – 2)
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Dėl atsisakymo suteikti lengvatą vienai iš pripažintų religinių bendruomenių
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjas yra religinė bendruomenė, kuri Turkijoje valdo daugelį cemevi – patalpas, skirtas
praktikuoti alevizmui – islamo heterodoksinei mažumos atšakai. 2006 m. rugpjūtį, nurodydamas, kad
konkretus centras yra alevitų bendruomenės maldos namai, jo direktorius pateikė prašymą suteikti
lengvatą dėl elektros energijos sąskaitų, kadangi įstatymai numatė, jog maldos namų elektros energijos
sąskaitos yra apmokamos iš fondo, administruojamo Religijos reikalų direkcijos, lėšų. 2008 m. gegužės mėn.
sprendime apygardos teismas atmetė bendruomenės skundą, remdamasis direkcijos nuomone, kad
alevizmas nėra religija ir kad cemevi nėra maldos namai. Kasacinis teismas šį sprendimą paliko nepakeistą.
Centro nesumokėtų sąskaitų suma sudarė apie 290 000 eurų.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Nagrinėjamu atveju taikytas Konvencijos 14 straipsnis kartu su 9 straipsniu. Teismas pažymėjo, kad
maldos namų elektros energijos sąskaitų apmokėjimas iš viešųjų fondų lėšų yra pakankamai susijęs su
Konvencijos 9 straipsnyje garantuojama teise. Dėl to pareiškėjo skundas dėl atsisakymo tenkinti jo prašymą
padengti elektros energijos sąskaitas patenka į Konvencijos 9 straipsnio taikymo sritį. Apžvelgiamu atveju
taip pat taikytas Konvencijos 14 straipsnis. Pagal Turkijos teisę cemevi padėtis buvo skirtinga nuo valstybės
pripažįstamų maldos namų. Vis dėlto, Teismo vertinimu, atsižvelgiant į tai, kad alevitų teisė į religijos laisvę
yra saugoma pagal Konvencijos 9 straipsnį, taip pat į tai, kad centre, dėl kurio kilo ginčas, buvo patalpa
praktikuoti cem – pagrindinę alevizmo religijos praktikos dalį, į tai, kad joje buvo teikiamos laidojimo
paslaugos, ir kad jame vykdoma veikla nebuvo pelno siekianti, cemevi yra patalpos skirtos religinių ritualų
praktikavimui, kaip ir kitos, pripažintos maldos vietos. Nors religijos laisvė neimplikuoja, kad religinėms
bendruomenėms ar tikintiesiems privalo būti suteikta speciali teisinė ar mokestinė padėtis, skirtinga nuo
taikomos kitiems egzistuojantiems subjektams, Turkijos teisėje Ministrų Tarybos sprendimu buvo sukurtas
specialus teisinis reglamentavimas, taikomas maldos namams. Šiame reglamentavime buvo nustatyti keli
reikšmingi dalykai, įskaitant elektros energijos sąskaitų apmokėjimą iš Religijos reikalų direkcijos lėšų. Taigi
pareiškėjas, valdantis cemevi, buvo situacijoje, palyginamoje su kitais maldos namais, kiek tai susiję su
teisinio pripažinimo poreikiu ir jo padėties apsauga. Be to, ginčijamas sprendimas aiškiai nurodė, kad
elektros energijos sąskaitų apmokėjimas taikomas tik pripažintiems maldos namams. Taigi, nebyliai
nesuteikdama cemevi tos teisinės padėties teikiamų lengvatų, ginčijama priemonė nustatė elgesio skirtumą
religijos pagrindu. Atsisakymas tenkinti pareiškėjo prašymą dėl lengvatos buvo paremtas nacionalinių
teismų vertinimu, o šis – Islamo religijos reikalų institucijos nuomone, kad alevizmas yra ne religija ir todėl
negali turėti savo maldos namų. EŽTT nuomone, vis dėlto, toks vertinimas negali būti naudojamas tam, kad
nesuteiktų cemevi ginčijamos lengvatos, kadangi cemevi buvo, kaip ir kiti, pripažinti maldos namai,
patalpos, skirtos praktikuoti religinius ritualus. Nors valstybė gali turėti teisėtų priežasčių riboti konkretaus
reglamentavimo taikymą konkretiems maldos namams, šiuo atveju Vyriausybė nenurodė pateisinimo dėl
elgesio skirtumo tarp pripažintų maldos namų ir cemevi. Dėl Vyriausybės argumento, kad pareiškėjas turėjo
teisę gauti nuolaidą elektros energijos kainai, kuri buvo suteikiama bendruomenėms, Teismas pažymėjo,
kad tokia galimybė negali kompensuoti už tai, kad pareiškėjui nebuvo suteikta teisė apskritai nemokėti už
elektros energijos sąskaitas, kas buvo leidžiama maldos namams. Atsižvelgiant į visus šiuos argumentus,
skirtingas elgesys, kurį patyrė pareiškėjas, neturi jokio objektyvaus ar protingo pateisinimo ir yra
diskriminuojantis religijos pagrindu.
Išvada: pažeidimas (vienbalsiai).
Prieiga internete
SAVIRAIŠKOS LAISVĖ (10 straipsnis)
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. gruodžio 9 d. sprendimas dėl priimtinumo byloje
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Dzhugashvili prieš Rusiją
(pareiškimo Nr. 41123/10, svarbos lygis – 2)
Dėl publikacijų, susijusių su prieštaringai vertinama istorine asmenybe
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjas yra Stalino anūkas, kuris byloje skundėsi 2009 m. balandį opozicinio leidinio Novaya
Gazeta priede Pravda Gulaga pasirodžiusia publikacija, susijusia su 1940 m. Katynės žudynėmis. Minėtoje
publikacijoje buvę sovietinio politinio biuro lyderiai, įskaitant pareiškėjo senelį Staliną, buvo kaltinami
„pralieję daug kraujo“, 1940 m. susidorodami su Lenkijos karo belaisviais Katynėje. Be to, publikacijoje buvo
teigiama, jog minėtiems asmenims pavyko išvengti „moralinės atsakomybės už itin sunkų nusikaltimą“, o
Stalinas buvo įvardytas „kraujo ištroškusiu kanibalu“. Manydamas, jog publikacija yra šmeižikiško pobūdžio,
pareiškėjas leidinį ir publikacijos autorių padavė į teismą, prašydamas neturtinės žalos atlyginimo. Rusijos
teismai 2009 m. pareiškėjo ieškinį atmetė, be kita ko, atsižvelgdami į publikacijoje apžvelgto įvykio
kontroversiškumą, Stalino, kaip istorinės figūros, statusą ir tai, jog publikacijoje pavartotos formuluotės
buvo metaforiškos, kas suponavo jų teisingumo patikrinimo neįmanomumą. Po teismų sprendimų Novaya
Gazeta išspausdino naują publikaciją, nušviečiančią teismuose nagrinėtą ginčą, kurioje pareiškė, kad
teismas „patvirtino teisę laikyti Staliną nusikaltėliu“ bei tai, jog „nuo šiol niekam nėra draudžiama vadinti jį
[Staliną] kraujo ištroškusiu kanibalu“. Pareiškėjas pakartotinai kreipėsi į Rusijos teismus, tačiau
nesėkmingai.
Pareiškėjas kreipėsi į Teismą, teigdamas, jog buvo pažeistos jo Konvencijos 6, 10 ir 14 straipsnių
laiduojamos teisės, o Rusija nesugebėjo apsaugoti jo senelio reputacijos.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Pirmiausia Teismas pažymėjo, kad atsižvelgiant į tai, jog jo nesaisto pareiškėjo pateikta ginčo teisinė
kvalifikacija, pareiškėjo skundas bus nagrinėjamas dėl galimo Konvencijos 8 straipsnio pažeidimo. Toliau
Teismas sprendė dėl pareiškėjo locus standi ginti ne savo, o senelio teises. Teismas priminė, jog pagal
susiformavusią praktiką Konvencijos 8 straipsnio suponuojamos teisės yra asmeninio ir neperleidžiamo
pobūdžio, todėl universaliems teisių perėmėjams tęsti jų gynimo leidžiama nėra (be kita ko, rėmėsi 2006 m.
birželio 28 d. sprendimu byloje Thevenon prieš Prancūziją (pareiškimo Nr. 2476/02). Atsižvelgęs į tai,
Teismas konstatavo, jog ši pareiškėjo skundo dalis nėra suderinama su Konvencijos 34 straipsnyje įtvirtintu
ratione personae kriterijumi.
Toliau Teismas sprendė dėl paties pareiškėjo teisės į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimo
pažeidimo. Šiuo aspektu nurodė, jog tam tikrais atvejais velionio šeimos nario reputacija gali daryti poveikį
jo artimiesiems ir tokiu būdu patekti į Konvencijos 8 straipsnio taikymo sritį (žr. 2013 m. lapkričio 21 d.
sprendimą byloje Putistin prieš Ukrainą (pareiškimo Nr. 16882/03). Tačiau nagrinėjamu atveju Teismas
nesirėmė šia praktika, nes, priešingai nei Putistin byloje, kurioje ginčo dalyką sudarė privataus asmens
reputacija, šioje byloje sprendžiama dėl pasaulio mastu žinomo istorinio veikėjo reputacijos. Teismas
įžvelgė būtinybę atriboti šmeižikiško pobūdžio atakas, nukreiptas prieš privatų asmenį, kurio reputacija yra
neatskiriama jo šeimos reputacijos dalis, tokiu būdu patenkanti į Konvencijos 8 straipsnio taikymo sritį, nuo
atakų, nukreiptų prieš viešus asmenis, kurie, užimdami lyderio pozicijas, yra visuomenės atidžiai stebimi.
Teismo vertinimu, didelės reikšmės istoriniai įvykiai ir juose dalyvavę bei už juos atsakingi asmenys nėra
apsaugoti nuo visuomenės vertinimo ir kritikavimo, kaip atspindintys bendrąjį visuomenės istorinį interesą.
Šiomis aplinkybėmis Teismas pažymėjo, jog tokiose bylose kaip ši, tarp teisės į privatų gyvenimą ir
teisės į saviraišką, laiduojamos Konvencijos 10 straipsnio, t. y. teisės siekti istorinės tiesos, turi būti rasta
pusiausvyra. Tuo atveju, kai nacionaliniai teismai, vadovaudamiesi Teismo praktikoje nustatytais kriterijais,
taikė pusiausvyros testą, Teismas be svarių priežasčių negali pakeisti šių teismų atlikto situacijos vertinimo
savuoju (šiuo klausimu žr. Von Hannover prieš Vokietiją bylą Nr. 2 [DK], pareiškimų Nr. 40660/08 ir
60641/08, 107 paragrafas, ECHR 2012).
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Teismas konstatavo, jog nacionaliniai teismai įvertino publikacijų indėlį į visuotinę diskusiją,
pareiškėjo padėtį bei jo senelio asmenybę, kaip ir publikacijų turinį, formą bei jų informacinę vertę.
Pirmiausia savo sprendimus jie grindė ta aplinkybe, jog ginčo publikacijos prisidėjo prie išskirtinę svarbą
turinčios bei viešąjį interesą tenkinančios diskusijos. Antra, jie nustatė, jog pareiškėjo senelio istorinis
vaidmuo suponavo didesnę tolerancijos jo asmenybės bei veiksmų vertinimui ir kritikavimui ribą. Galiausiai,
vertindami publikacijų turinį ir formą, teismai pabrėžė, jog kai kurie jose išreikšti teiginiai yra itin emocingi,
tačiau nenustatė, jog jie peržengtų leistinos kritikos ribas. Be to, nacionaliniai teismai atsižvelgė į aktualią
Teismo praktiką, įskaitant ir bendrąjį fakto konstatavimo ir vertinamojo pobūdžio teiginių atribojimą.
Atsižvelgiant į tai, Teismas nustatė, jog nacionaliniai teismai išlaikė pusiausvyrą tarp Konvencijos 10
straipsnio laiduojamos žurnalistų išraiškos laisvės ir pareiškėjo teisės pagal Konvencijos 8 straipsnį.
Remiantis šiais argumentais, nuspręsta, jog ši pareiškėjo skundo dalis yra akivaizdžiai nepagrįsta
Konvencijos 35 straipsnio 3 ir 4 dalių prasme.
Išvada: nepriimtinas (vienbalsiai).
Prieiga internete
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. vasario 19 d. sprendimas byloje
Bohlen prieš Vokietiją
(pareiškimo Nr. 53495/09, svarbos lygis – 2)
Dėl visuomenėje žinomo asmens vardo naudojimo tabako gaminių reklamoje be jo sutikimo
Faktinės aplinkybės
Į Teismą kreipęsis pareiškėjas yra žymus Vokietijos atlikėjas ir prodiuseris, parašęs knygą apie
pramogų pasaulio užkulisius. Po teisminių ginčų kai kurias šio atlikėjo knygos vietas buvo uždrausta
publikuoti, todėl jos buvo užtušuotos. Viena tabako kompanija 2003 m. spalį išplatino reklamą, kuri darė
nuorodą į šį skandalą bei į pareiškėjo vardą. Pareiškėjui pareiškus pretenziją, kompanija raštiškai
įsipareigojo susilaikyti nuo tolesnio reklamos platinimo, tačiau atsisakė kompensuoti jo patirtus nuostolius,
kuriuos pareiškėjas prilygino hipotetiniam licencijos mokesčiui (angl. – notional licence fee). Tokį
kompanijos atsisakymą pareiškėjas nuginčijo pirmosios instancijos ir apeliaciniame teismuose, tačiau
Vokietijos Federalinis Teismas 2008 m. birželio mėn. tokius žemesnių instancijų teismų sprendimus
panaikino, konstatuodamas, jog konkrečiu atveju pareiškėjo interesas nebūti įvardytam tabako gaminių
reklamoje buvo nusvertas tabako kompanijos teisės į saviraiškos laisvę.
Pareiškėjas kreipėsi į Teismą, skųsdamasis Konvencijos 8 straipsnio ir Konvencijos Pirmojo Protokolo
1 straipsnio laiduojamų teisių pažeidimais.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Teismas pažymėjo, jog siekiant surasti pusiausvyrą tarp pareiškėjo teisės į privatų gyvenimą ir tabako
kompanijos teisės į saviraiškos laisvę, būtina įvertinti ginčijamos reklamos indėlį į visuotinę diskusiją,
suinteresuoto asmens žinomumą, reklamos temą, ankstesnį suinteresuoto asmens elgesį, reklamos turinį,
formą ir poveikį. Konkrečiu atveju reklamos kampanija buvo susijusi su visuotinio domėjimosi sulaukusia
tema bei humoristine (satyrine) forma išskirtinai nušvietė neseniai vykusią pareiškėjo knygos publikaciją bei
dėl jos kilusius teisminius ginčus. Pareiškėjas buvo viešas asmuo, todėl negalėjo pagrįstai tikėtis tokio
privataus gyvenimo apsaugos lygio, kuris būtų taikomas privačiam asmeniui. Be to, jis pats, publikuodamas
savo knygą, aprašančią pramogų pasaulio užkulisius, aktyviai siekė dėmesio, kas turėjo sumažinti pareiškėjo
„teisėtą lūkestį“, jog jo privatus gyvenimas bus veiksmingai saugomas. Galiausiai reklama nežemino ir
neidentifikavo pareiškėjo, kuris nerūko, su joje reklamuojamu produktu. Teismas taip pat pridūrė, jog tik
nedidelė visuomenės dalis, kuriai buvo žinomi pareiškėjo parašytos knygos publikaciją lydėję ginčai, galėjo
tiesiogiai (su)tapatinti pareiškėją su reklama, nes joje nebuvo naudojama nei jo pavardė, nei nuotrauka.
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Teismo vertinimu, Vokietijos Federalinis Teismas nuodugniai pasvėrė prieštaringus interesus byloje,
priimdamas savo sprendimą nekompensuoti pareiškėjo, kuriam tabako kompanija jau įsipareigojo
nebeplatinti reklamos, patirtų nuostolių, prilygintų hipotetiniam licencijos mokesčiui. Dėl šios priežasties ir
dėl plačios Konvencijos narėms paliktos vertinimo nuožiūros laisvės ginčo teisiniuose santykiuose,
konkrečiu atveju nebuvo nustatyta iš Konvencijos 8 straipsnio išplaukiančios pozityvios pareigos pažeidimo.
Išvada: pažeidimas nenustatytas (šeši balsai prieš vieną).
Prieiga internete
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. vasario 17 d. sprendimas byloje1
Guseva prieš Bulgariją
(pareiškimo Nr. 6987/07, svarbos lygis – 2)
Dėl galutinių teismo sprendimų, pripažinusių pareiškėjos teisę susipažinti su informacija, neįvykdymo
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjos (asociacijos, aktyvios gyvūnų teisių apsaugos srityje, narės ir atstovės) atžvilgiu buvo
priimti trys galutiniai Vyriausiojo administracinio teismo sprendimai, kuriuose merui nurodyta suteikti jai
informaciją apie elgesį su benamiais gyvūnais, randamais miesto gatvėse. Meras neįvykdė tų sprendimų.
Savo skunde Europos Žmogaus Teisių Teismui pareiškėja, remdamasi Konvencijos 10 straipsniu, skundėsi,
kad mero elgesys pažeidė jos teisę gauti ir skleisti informaciją.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Pareiškėja siekė gauti informaciją apie elgesį su gyvūnais tam, kad įgyvendintų savo vaidmenį,
informuodama visuomenę apie šį bendrojo intereso klausimą, ir prisidėtų prie viešosios diskusijos. Teismas
pažymėjo, kad šios jos teisės egzistavimas buvo pripažintas nacionaliniuose įstatymuose ir trijuose
galutiniuose Vyriausiojo administracinio teismo sprendimuose. Todėl informacijos rinkimas numatant vėliau
ją pateikti visuomenei pateko į pareiškėjos saviraiškos laisvės sritį. Nors pareiškėja pateikė skundą kaip
privatus asmuo (ne asociacijos, kuriai ji atstovavo, vardu), informacija, kurią ji siekė gauti, buvo tiesiogiai
susijusi su jos darbu asociacijoje. Taigi ji teisėtai rinko viešojo intereso informaciją tam, kad prisidėtų prie
viešosios diskusijos. Mero neveikimas pagal galutinius teismo sprendimus ir informacijos nesuteikimas
sudarė tiesioginį jos teisės gauti ir skleisti informaciją ribojimą. Teismo sprendimai buvo galutiniai ir
vykdytini pagal nacionalinę teisę, tad jų neįgyvendinimas buvo neteisėtas. Vis dėlto nacionalinėje teismų
praktikoje buvo priimta, kad nacionaliniai įstatymai nenumatė aiškaus termino teismo sprendimui įvykdyti,
taip paliekant šį klausimą valdžios institucijos, atsakingos už sprendimo įvykdymą, gerai valiai. Toks aiškaus
termino sprendimui įvykdyti nebuvimas sukėlė nenuspėjamumą dėl galimo sprendimo įvykdymo laiko, o
pareiškėjos atveju tai niekada taip ir neįvyko. Tad taikytiniems nacionaliniams įstatymams trūko reikiamo
numatomumo ir dėl to pareiškėjos teisių pagal 10 straipsnį ribojimas nebuvo „nustatytas įstatyme“.
Išvada: pažeidimas (penki balsai prieš du). Teismas taip pat nustatė Konvencijos 13 straipsnio,
skaitant kartu su 10 straipsniu, pažeidimą, kadangi nebuvo jokių veiksmingų teisminės gynybos priemonių,
galinčių suteikti žalos atlyginimą dėl pareiškėjos skundo, kurios suteiktų pagrįstą sėkmės perspektyvą.
41 straipsnis: priteistas 5 000 eurų neturtinės žalos atlyginimas.
Prieiga internete
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. sausio 13 d. sprendimas byloje
Petropavlovskis prieš Latviją
(pareiškimo Nr. 44230/06, svarbos lygis – ypatingos svarbos (Case Reports)
1

Dėl šios bylos gautas kreipimasis perduoti bylą nagrinėti Didžiajai kolegijai.
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Dėl atsisakymo suteikti pilietybę judėjimo, besipriešinančio Vyriausybės kalbos politikai, lyderiui
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjas yra Latvijos Respublikos „nuolatinis gyventojas ne pilietis“, t. y. turintis teisinį statusą,
suteiktą buvusios Sovietų Sąjungos piliečiams, kurie prarado Sovietų Sąjungos pilietybę po TSRS iširimo, bet,
nors ir turėjo tokią teisę, vėliau neįgijo jokios kitos pilietybės. Pareiškėjas buvo vienas iš judėjimo,
protestavusio prieš švietimo reformą Latvijoje 2003 m. ir 2004 m., lyderių ir viešai gynė rusiškai kalbančios
bendruomenės teises į švietimą rusų kalba bei valstybės finansuojamų mokyklų, kuriose rusų kalba yra
vienintelė mokymo kalba, išsaugojimą. 2004 m. Ministrų kabinetas atmetė jo prašymą suteikti Latvijos
pilietybę. Pareiškėjo skundai dėl šio sprendimo taip pat buvo atmesti. Pareiškėjo teigimu, atsisakymas
suteikti jam pilietybę buvo baudžiamoji priemonė, skirta dėl kritikos Vyriausybei.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Teismas neįžvelgė, kaip atsisakymas suteikti Latvijos pilietybę pareiškėjui galėjo kliudyti jam išreikšti
nepritarimą Vyriausybės politikai ar dalyvauti susirinkimuose ar judėjimuose. Sprendimas dėl natūralizacijos
negali būti laikomas bausme už nuomonę, ir jis nesumenkino jo apsisprendimo kalbėti viešai ir dalyvauti
diskusijoje dėl viešojo intereso klausimų. Priešingai, jo požiūris į švietimo reformą buvo plačiai nušviestas
žiniasklaidoje ir jis išliko politiškai aktyvus ir po to, kai jo prašymas suteikti pilietybę buvo atmestas.
Pareiškėjas niekada nebuvo baudžiamąja tvarka nubaustas dėl savo nuomonės išreiškimo ar dalyvavimo
demonstracijoje. Be to, remiantis tarptautine teise, sprendimai dėl natūralizacijos pirmiausia patenka į
nacionalinę jurisdikciją ir paprastai remiasi kriterijais, skirtais nustatyti ryšį tarp valstybės ir asmens,
prašančio suteikti pilietybę. Nei Konvencija, nei tarptautinė teisė neįtvirtina teisės įgyti konkrečią pilietybę.
Nacionalinėje teisėje nėra nieko, kas rodytų, kad pareiškėjas turi besąlyginę teisę į Latvijos pilietybę ar kad
institucijų sprendimai galėtų būti laikomi savavališkais. Įgyvendindamas savo saviraiškos ir susirinkimų
laisvę pareiškėjas gali nesutikti su Vyriausybės politika tiek, kiek ta kritika yra išreiškiama pagal įstatymų
nustatytą tvarką. Tokios kritikos ribos yra platesnės Vyriausybės atžvilgiu nei privataus asmens ar net
politiko atžvilgiu. Vis dėlto tai yra visiškai kitoks klausimas, nei pilietybės suteikimo kriterijų ir procedūros
klausimai, kurie yra reglamentuoti nacionalinėje teisėje. Daugelyje jurisdikcijų pilietybės įgijimas yra lydimas
ištikimybės priesaikos, kai asmuo prisiekia būti ištikimas valstybei ir jos Konstitucijai, kaip ir nagrinėjamu
atveju. Teismas pažymėjo, kad lojalumo vertinimas, siekiant priimti sprendimą dėl natūralizacijos, nereiškia
lojalumo valdančiajai Vyriausybei, greičiau – valstybei ir jos Konstitucijai. Teismo vertinimu, demokratinė
valstybė turi teisę reikalauti, kad asmenys, kurie siekia įgyti jo pilietybę, būtų jai lojalūs, ypač jos
konstituciniams principams. Reikalavimas būti lojaliam valstybei ir jos Konstitucijai negali būti laikomas
baudžiamąja priemone, galinčia apriboti saviraiškos ar susirinkimų laisvę. Tiksliau tai yra kriterijus, kurį turi
įgyvendinti kiekvienas asmuo, siekiantis įgyti Latvijos pilietybę natūralizacijos pagrindu.
Išvada: 10 ir 11 straipsniai netaikytini (vienbalsiai).
(Taip pat žr. 2003 m. spalio 9 d. sprendimą byloje Slivenko prieš Latviją [DK], pareiškimo Nr.
48321/99; 2004 m. sausio 29 d. sprendimą byloje Kolosovskiy prieš Latviją, pareiškimo Nr. 50183/99; 2007
m. sausio 15 d. sprendimą byloje Sisojeva ir kiti prieš Latviją [DK], pareiškimo Nr. 60654/00; 2013 m.
gegužės 21 d. sprendimą byloje Fehér ir Dolník prieš Slovakiją, pareiškimo Nr. 14927/12 ir 30415/12).
Prieiga internete
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. sausio 20 d. sprendimas byloje
Mesut Yurtsever ir kiti prieš Turkiją
(pareiškimo Nr. 14946/08, svarbos lygis – 1)
Dėl kurdų laikraščio uždraudimo Turkijos kalėjimuose
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Faktinės aplinkybės
Švietimo komiteto sprendimais pareiškėjams, kurie tuo metu atliko laisvės atėmimo bausmę, buvo
neleista gauti dienraščio kurdų kalba. Komitetas motyvavo, kad jis neturėjo galimybės patikrinti, ar leidinio
turinys nebuvo nepadorus ar galintis kelti grėsmę kalėjimo saugumui. Nei vienas iš pareiškėjų skundų dėl tų
sprendimų nebuvo patenkintas.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Teismo vertinimu, kalėjimo administracijos atsisakymas suteikti pareiškėjams galimybę skaityti
dienraštį kurdų kalba prilygo pareiškėjų teisės gauti informaciją ir idėjas ribojimui. Nacionalinėje teisėje
buvo pripažįstama nuteistų asmenų teisė gauti leidinius, kai jie nėra uždrausti, t. y. juose nėra informacijos,
straipsnių, nuotraukų ar komentarų, kurie yra nepadorūs ar gali kelti pavojų saugumui įstaigoje.
Nacionalinės institucijos rėmėsi atitinkama teisės norma, pateisindami savo sprendimus, tačiau atsisakė
suteikti pareiškėjams tam tikrus dienraščio leidimus ne todėl, kad jų turinys buvo tariamai nepadorus ar
galėjo kelti pavojų saugumui, bet dėl to, kad pareigūnai negalėjo įvertinti ginčo leidinių turinio. Kadangi
negalėjo suprasti kalbos, kuria dienraštis buvo leidžiamas, nacionalinės institucijos nurodė, kad jos negalėjo
įvertinti, ar jo turinys atitiko įstatymo nuostatas. Nesant tokio vertinimo, kuris buvo įstatyme įvirtinta
sąlyga, kilo klausimas, ar ribojimas turėjo teisinį pagrindą. Jokia įstatymo norma nenumatė galimybės riboti
ar drausti įkalintųjų asmenų prieigą prie leidinių dėl kalbos, kuria jie buvo išleisti. Be to, kalėjimo
administracijai pagal nacionalinę teisę suteikti įgaliojimai stebėti leidinius, prie kurių turi prieigą kaliniai,
buvo susiję tik su galimybe stebėti leidinių turinį. Šiuo atveju administracija priėmė sprendimą prieš tai
neįvertinusi ginčijamų leidinių turinio, taip savo nuožiūra neleisdama kaliniams gauti prieigą prie leidinių,
kuriuos jie norėjo skaityti. Kalėjimo administracijos sprendimai nesuteikti pareiškėjams galimybės skaityti
tam tikrų dienraščio leidimų neturėjo jokio įstatyme numatyto pagrindo. Atsižvelgęs į tai, Teismas
nusprendė, kad ribojimas, dėl kurio buvo skundžiamasi, nebuvo „nustatytas įstatyme“.
Išvada: pažeidimas (vienbalsiai).
41 straipsnis: priteistas 300 eurų neturtinės žalos atlyginimas kiekvienam pareiškėjui.
(Dėl kalinių susirašinėjimo kita nei turkų kalba taip pat žr. 2011 m. sausio 11 d. sprendimą Mehmet
Nuri Özen ir kiti prieš Turkiją, pareiškimo Nr. 15672/08).
Prieiga internete
DISKRIMINACIJOS UŽDRAUDIMAS (14 straipsnis)
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. birželio 23 d. sprendimas byloje
Sidabras ir kiti prieš Lietuvą
(pareiškimų Nr. 50421/08 ir 56213/08, svarbos lygis – 2)
Dėl įstatymo, draudžiančio buvusiems KGB kadriniams darbuotojams dirbti privačiame sektoriuje
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjas J. Sidabras dirbo mokesčių inspektoriumi, K. Džiautas – prokuroru, o R. Rainys – teisininku
privačioje telekomunikacijų kompanijoje. Tačiau remiantis Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl SSRS
valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų
dabartinės veiklos“ (toliau – KGB įstatymas) 1999 m. ir 2000 m. pareiškėjai buvo atleisti iš darbo, nes jie
buvo pripažinti buvusiais KGB kadriniais darbuotojais. Europos Žmogaus Teisių Teismas 2004 m. liepos 27
d.2 ir 2005 m. balandžio 7 d.3 sprendimais pripažino Konvencijos 14 straipsnio, taikant kartu su 8 straipsniu,
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2004 m. liepos 27 d. sprendimas byloje Sidabras ir Džiautas prieš Lietuvą (peticijų Nr. 55480/00 ir 59330/00).
2005 m. balandžio 7 d. sprendimas byloje Rainys ir Gasparavičius prieš Lietuvą (peticijų Nr. 70665/01 ir 74345/01).
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pažeidimą dėl draudimo J. Sidabrui, K. Džiautui ir R. Rainiui dirbti privačiame sektoriuje dėl jų buvusio KGB
kadrinio darbuotojo statuso.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. balandžio 14 d. nutartyje administracinėje
byloje Nr. A575-164/2008 konstatavo, kad tiek Konvencijos, kaip tarptautinės kilmės teisės akto, pobūdis,
tiek šios Konvencijos paskirtis – žmogaus teisių apsauga – lemia, kad ši Konvencija byloje ginčytiniems
teisiniams santykiams Lietuvos Respublikoje taikoma tiesiogiai, o esant kolizijai su nacionaliniais įstatymais,
turi taikymo prioritetą jų atžvilgiu. Be to, bylą nagrinėjusi išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad byloje
nebuvo įrodyta, jog pareiškėjas nebuvo įdarbintas arba jam nebuvo siūlomos atitinkamos darbo vietos dėl
to, jog Įstatymas jam vis dar numato tam tikrus ribojimus dirbti privačiame sektoriuje.
Analogiško požiūrio Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikėsi 2008 m. balandžio 18 d.
nutartyje administracinėje byloje Nr. A248-58/2008, spręsdamas antrojo pareiškėjo K. Džiauto prašymą
atlyginti patirtą neturtinę žalą. Šiuo atveju teisėjų kolegija pažymėjo, kad byloje nebuvo jokių įrodymų, kad
pareiškėją būtų atsisakyta priimti į darbą dėl KGB įstatyme nustatytų ribojimų. Priešingai, pareiškėjas
nurodė, kad jis net nebandė įsidarbinti privačiose struktūrose bei tarnybose, nurodytose įstatymo 2
straipsnyje, kadangi nenorėjo sukelti neigiamų pasekmių darbdaviams.
Galutinis sprendimas dėl trečiojo pareiškėjo R. Rainio prašymo grąžinti jį į ankstesnį darbą (UAB
„Omnitel“ teisininko pareigas) bei priteisti 136 464 Lt vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės
pravaikštos laiką buvo priimtas Lietuvos Aukščiausiajame Teisme (civilinė byla Nr. 3K-3-326/2008). Šis
Teismas konstatavo, kad „nors Įstatymas, sudaręs pagrindą ieškovą atleisti iš darbo, tebėra galiojantis ir
netgi pripažintas neprieštaraujančiu Lietuvos Respublikos Konstitucijai, tačiau jo pagrindu atliktas
atleidimas iš darbo Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimu iš esmės pripažintas neteisėtu, t. y. buvo
konstatuotas Konvencijos 14 straipsnio, aiškinant jį kartu su 8 straipsniu, pažeidimas. <...> Nepriklausomai
nuo to, kad atsakovų, vykdžiusių Įstatymo įpareigojimus, veiksmuose nėra kaltės, Konvencijos nuostatų
įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje įsipareigojimas sudarė teisinį pagrindą bylą nagrinėjusiems pirmosios ir
apeliacinės instancijų teismams konstatuoti ieškovo atleidimo iš darbo neteisėtumą. Pažymėtina, kad tokio
sprendimo pagrindas yra ne DSĮ ar DK normos, reglamentuojančios grąžinimo į darbą klausimus, bet
Konvencijos nuostatos ir Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas. Kartu akcentuotina tai, kad,
tebegaliojant Įstatymui, kurio konstitucingumas jau buvo patikrintas, negali būti teigiamai sprendžiamas
ieškovo grąžinimo į darbą klausimas. Atleidimo iš darbo pripažinimas neteisėtu šios bylos aplinkybių
kontekste yra ieškovui pakankama satisfakcija.“
Remdamiesi Konvencijos 46 straipsniu (sprendimų privalomumas ir jų vykdymas), pareiškėjai vėl
kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių Teismą ir skundėsi tuo, kad KGB įstatymo nuostatos, draudžiančios
buvusiems KGB kadriniams darbuotojams dirbti tam tikrose privataus sektoriaus srityse, nebuvo
panaikintos, nepaisant Teismo 2004 m. liepos 27 d. ir 2005 m. balandžio 7 d. sprendimų.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Dėl pareiškėjų skundų pagal Konvencijos 46 straipsnį Teismas, remdamasis 2011 m. spalio 18 d.
sprendimu byloje Jungtinė Makedonijos Organizacija Ilinden – PIRIN ir kiti prieš Bulgariją (Nr. 2) (pareiškimų
Nr. 41561/07 ir 20972/08), pažymėjo, kad labai abejotina, ar Konvencijos 46 straipsnio 1 dalis gali būti
laikoma suteikiančia pareiškėjui teisę, kuria jis galėtų remtis procese, pradėtame dėl individualios peticijos.
Nors EŽTT gali nagrinėti, ar priemonės, kurių ėmėsi valstybė atsakovė, kad įgyvendintų Teismo sprendimą,
yra suderinamos su Konvencijos materialiosiomis normomis (žr. 2009 m. birželio 29 d. Europos Žmogaus
Teisių Teismo sprendimo byloje Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) prieš Šveicariją (Nr. 2) [DK],
pareiškimo Nr. 32772/02, 61–68 ir 78–98 par.), Teismas ne kartą konstatavo, kad jis neturi kompetencijos
tikrinti, remdamasis Konvencijos 46 straipsnio 1 dalimi, ar Susitariančioji valstybė įvykdė įpareigojimus,
kylančius iš Teismo sprendimo (žr., pvz., 1998 m. balandžio 1 d. sprendimo byloje Akdivar ir kiti prieš
Turkiją, pareiškimo Nr. 21893/93, 44 par.). Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju Vyriausybė įgyvendino
ankstesnius Teismo sprendimus, kiek tai susiję su pareiškėjams priteistu turtinės bei neturtinės žalos
atlyginimu. Be to, nors KGB įstatymo panaikinimas būtų tinkamiausia bendro pobūdžio priemonė, ištaisanti
nacionalinę teisinę situaciją, kuri sudarė pagrindą 2004 m. ir 2005 m. Teismo sprendimams, prižiūrėti tokių
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bendrų priemonių įgyvendinimą pagal Konvencijos 46 straipsnį yra Ministrų Komiteto kompetencija (103,
104 par.).
Teismas pažymėjo, kad, kaip matyti iš sprendimo trečiojo pareiškėjo byloje (Rainys ir Gasparavičius,
36 par.), iš pradžių pareiškėjai, teigiantys, kad jie buvo diskriminuojami dėl KGB įstatymo taikymo, turi
įtikinamai parodyti, kad diskriminuojantys veiksmai įvyko arba atleidžiant iš anksčiau turėto darbo, arba
neleidžiant jiems pradėti dirbti, kadangi numatomas darbdavys privačiame sektoriuje atsisako priimti į
darbą. Jei pareiškėjai įtikinamai parodytų tiesiogines įstatymo pasekmes jiems, tada Vyriausybė turėtų
„paneigti, kad pareiškėjų negalėjimas dirbti pagal savo ankstesnes profesijas <...> ir jų tolesnis negalėjimas
susirasti darbą privačiame sektoriuje dėl jų „buvusių KGB kadrinių darbuotojų“ statuso pagal KGB įstatymą,
yra neproporcinga ir dėl to diskriminuojanti priemonė, netgi atsižvelgiant į siekiamų tikslų teisėtumą“
(107 par.).
Spręsdamas dėl pirmojo ir antrojo pareiškėjų (J. Sidabro ir K. Džiauto), Teismas nepripažino
Konvencijos 14 straipsnio, taikant kartu su Konvencijos 8 straipsniu, pažeidimo. Teismas priėjo išvadą, kad
pirmasis ir antrasis pareiškėjai įtikinamai neįrodė, kad KGB įstatyme įtvirtintas draudimas įsidarbinti
privačiame sektoriuje vėl sukėlė jiems tiesiogines pasekmes (111–112 par.).
Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad pirmasis pareiškėjas gavo pagalbą iš Šiaulių darbo biržos siekdamas
persikvalifikuoti ir įsidarbinti kitoje darbo vietoje. Remdamasis darbo biržos pateiktais duomenimis,
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėjo išvadą, kad nėra jokių įrodymų, jog po Teismo
sprendimo pareiškėjas nebūtų įdarbintas dėl KGB įstatyme nustatytų ribojimų. Be to, pirmasis pareiškėjas
nenurodė jokių konkrečių duomenų, kas ir kada jo neįdarbino dėl KGB įstatymo ribojimų. Remdamasis bylos
medžiaga, EŽTT nenustatė nieko, kas prieštarautų Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išvadai, jog
pirmasis pareiškėjas buvo neįdarbintas dėl pagrįstų priežasčių, konkrečiai kalbant – tinkamos kvalifikacijos
stokos. Be to, J. Sidabras pats atmetė keletą darbo pasiūlymų, taip apsunkindamas savo situaciją (109 par.).
Dėl antrojo pareiškėjo K. Džiauto Teismas atkreipė dėmesį į tą aplinkybę, jog pareiškėjas buvo
advokato padėjėjas nuo 2006 m. Taigi, pasak Teismo, pareiškėjas nepagrindė, kad po 2004 m. liepos 27 d.
Teismo sprendimo jis buvo ir toliau diskriminuojamas dėl savo statuso. Be to, pareiškėjas pats pripažino,
kad jis niekada nesiekė gauti kito darbo privačiame sektoriuje (110 par.).
Spręsdamas dėl trečiojo pareiškėjo, Teismas pripažino Konvencijos 14 straipsnio, taikant kartu su
8 straipsniu, pažeidimą. EŽTT pažymėjo, jog negali neatsižvelgti į tą aplinkybę, jog Aukščiausiasis Teismas
analizavo tik Konvencijos ir EŽTT sprendimų vietos Lietuvos teisėje klausimą. Nors Vyriausybė ir Omnitel
teigė, jog pareiškėjo negrąžinimo į darbą priežastys buvo ekonominės, technologinės ir organizacinės,
Aukščiausiasis Teismas net tik kad nenagrinėjo šių argumentų, bet ir konstatavo, jog kiti šalių argumentai
buvo teisiškai nereikšmingi. Be to, Aukščiausiasis Teismas eksplicitiškai nurodė, kad „tebegaliojant
Įstatymui, <...>, negali būti teigiamai sprendžiamas ieškovo grąžinimo į darbą klausimas.“. Atsižvelgęs į šias
Aukščiausiojo Teismo išvadas, EŽTT konstatavo, kad Vyriausybė įtikinamai neįrodė, jog Aukščiausiojo
Teismo tiesioginė nuoroda į tebegaliojantį KGB įstatymą nebuvo lemiamas teisinis pagrindas, dėl kurio
pareiškėjo reikalavimas sugrąžinti į darbą telekomunikacijų įmonėje buvo atmestas (114–116 par.).
Trečiasis pareiškėjas prašė priteisti 56 479 eurų turtinės ir 14 493 eurų neturtinės žalos atlyginimą.
Teismas pakartojo, kad jis nustatė Konvencijos 14 straipsnio, taikant kartu su 8 straipsniu, pažeidimą. Taigi
yra aiškus priežastinis ryšys tarp tariamos turtinės žalos ir nustatyto Konvencijos pažeidimo. Vis dėlto,
darydamas nuorodą į 47 paragrafą sprendime Rainys ir Gasparavičius, Teismas pažymėjo, kad jis jau priteisė
trečiajam pareiškėjui teisingą atlyginimą tiek dėl praeityje patirtų, tiek ateityje patirsimų turtinių nuostolių.
Dėl to Teismas atmetė šį trečiojo pareiškėjo reikalavimą. Tačiau trečiasis pareiškėjas turėjo teisę į neturtinės
žalos, kurią jis vėl patyrė naujame procese dėl grąžinimo į darbą, atlyginimą. Dėl šios priežasties, atsižvelgęs
į konkrečias šio atvejo aplinkybes, Teismas priteisė pareiškėjui 6 000 eurų dydžio neturtinės žalos atlyginimą
(120 par.).
Prieiga internete
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. gruodžio 2 d. sprendimas byloje
Emel Boyraz prieš Turkiją
(pareiškimo Nr. 61960/08, svarbos lygis – 2)
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Dėl asmens atleidimo iš darbo lyties pagrindu
Faktinės aplinkybės
1999 m. pareiškėja, turkė, sėkmingai išlaikė valstybės tarnybos egzaminą į saugumo pareigūnės
pareigas valstybės valdomos elektros įmonės padalinyje. Iš pradžių įmonė atsisakė ją priimti į pareigas,
kadangi ji neatitiko reikalavimų „būti vyru“ ir „būti baigus karinę tarnybą“, tačiau tas sprendimas buvo
panaikintas administracinio teismo ir pareiškėja pradėjo dirbti 2001 m. 2003 m. Vyriausiasis administracinis
teismas panaikino žemesnio teismo sprendimą ir 2008 m. pareiškėjos skundas buvo galutinai atmestas.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Teismas, visų pirma nagrinėdamas pareiškimo priimtinumo klausimą, pažymėjo, kad pareiškėja
skundėsi dėl skirtingo elgesio su ja, ne dėl atsisakymo priimti ją į pareigas valstybės tarnyboje kaip tokio, kas
yra nereglamentuojama Konvencijoje. Taigi ji turėtų būti laikoma pareigūne, kuri buvo priimta į valstybės
tarnybą ir vėliau atleista dėl savo lyties. Tai sudaro jos teisės į privataus gyvenimo gerbimą ribojimą, kadangi
tokia drastiška priemonė kaip atleidimas iš darbo vien tik asmens lyties pagrindu turi turėti neigiamą
poveikį jo ar jos tapatumui, savęs suvokimui ir savigarbai ir, dėl to, jo ar jos privačiam gyvenimui.
Nacionalinės institucijos siekė pateisinti savo atsisakymą priimti pareiškėją į darbą ir jos vėlesnį
atleidimą tuo pagrindu, kad saugumo pareigūnų darbas buvo susijęs su rizika ir atsakomybe, kurių, jų
vertinimu, moteris nesugebės negalint prisiimti. Vis dėlto jie nepagrindė to argumento ir panašioje byloje
dėl kitos moters likus tik trims mėnesiams iki sprendimo pareiškėjos byloje priėmimo kitas nacionalinis
teismas nusprendė, kad nebuvo jokių kliūčių priimti moterį į tas pačias pareigas toje pačioje įmonėje. Be to,
vien tik tas faktas, kad saugumo pareigūnai turi dirbti naktines pamainas ir kaimo vietovėse bei jiems gali
reikėti naudoti šaunamuosius ginklus ar fizinę jėgą, savaime negali pateisinti skirtingo elgesio su moterimis
ir vyrais. Dar daugiau, pareiškėja dirbo saugumo pareigūne nuo 2001 m. iki 2004 m. Ji buvo atleista vien tik
dėl teismo sprendimų. Jos byloje nebuvo įrodymų, kad ji kokiu nors būdu netinkamai atliko savo kaip
saugumo pareigūnės pareigas dėl savo lyties. Kadangi nebuvo parodyta, kad skirtingas elgesys, kurį patyrė
pareiškėja, siekė teisėto tikslo, jis prilygsta diskriminacijai lyties pagrindu.
Išvada: pažeidimas (šeši balsai prieš vieną).
Teismas taip pat nustatė, vienbalsiai, Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies pažeidimą dėl pernelyg ilgos
nacionalinio proceso trukmės ir pakankamos motyvacijos Vyriausiojo administracinio teismo sprendime
nebuvimo, tačiau nenustatė Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies pažeidimo dėl Vyriausiojo administracinio
teismo skirtingų sprendimų.
41 straipsnis: pareiškėjai priteistas 10 000 eurų neturtinės žalos atlyginimas, o prašymas dėl turtinės
žalos atlyginimo atmestas.
Prieiga internete
NUOSAVYBĖS APSAUGA (Pirmojo Protokolo 1 straipsnis)
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. sausio 13 d. sprendimas byloje
Vekony prieš Vengriją
(pareiškimo Nr. 65681/13, svarbos lygis – 2)
Dėl tabako licencijos įstatyminio panaikinimo nesuteikiant kompensacijos
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjas kartu su šeima turėjo parduotuvę, kurioje, be kita ko, prekiavo tabako gaminiais.
Pasikeitus teisiniam reguliavimui, buvo įtvirtintas tabako gaminių pardavimo valstybinis monopolis ir
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nustatyta procedūra (konkursas), kurios pagrindu buvo paskirstomas ribotas kiekis licencijų prekiauti
tabako gaminiais. Pareiškėjas dalyvavo prekybos tabako gaminiais licencijos suteikimo konkurse, licencijos
negavo, todėl pareiškėjo šeima buvo priversta nutraukti tabako gaminių pardavimą pasibaigus įstatyme
nustatytam terminui. Likę pareiškėjo pardavimai nebuvo pelningi, todėl jis buvo priverstas nutraukti verslą.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Teismas pažymėjo, kad toks kaip nagrinėtoje byloje įstatyminis teisės verstis tabako gaminių prekyba
panaikinimas ir neatnaujinimas vertintinas kaip priemonė kontroliuoti nuosavybės naudojimą ir prilygintina
Konvencijos Pirmojo Protokolo 1 straipsnio saugomų teisių ribojimui.
Pareiškėjas netekęs licencijos prarado apie vieną trečiąją anksčiau turėtos apyvartos, kas vėliau
nulėmė verslo žlugimą, todėl, atsižvelgus į tai, kad pritaikius ginčijamas priemones pareiškėjui kilo rimtos
ekonominės pasekmės, tokios priemonės vertintos kaip sunkios. Be to, nuo įstatyminio reguliavimo
pasikeitimo (t. y. reikalavimo turėti licenciją įtvirtinimo) iki termino pareiškėjui nutraukti prekybą tabako
produktais praėjo tik 10 mėnesių, o nuo atsisakymo pareiškėjui išduoti licenciją iki momento, kai jis
privalėjo nustoti pardavinėti tabaką – vos 3 mėnesiai. Atsižvelgus į tai, jog pareiškėjas prekiavo tabako
gaminiais pagal turimą licenciją beveik dvidešimt metų, nurodyti pereinamieji terminai vertinti kaip
nepakankami.
Konvencijos Pirmojo Protokolo 1 straipsnis implikuoja, kad esant bet kokiam naudojimosi nuosavybe
ribojimui turi būti įtvirtintos procedūrinės garantijos, numatančios asmeniui pagrįstą galimybę kreiptis į
atsakingas institucijas, siekiant efektyviai užginčyti galimą teisių pažeidimą, sukeltą pritaikytų priemonių.
Neproporcingos ir savavališkos kontrolės priemonės neatitinka Konvencijos Pirmojo Protokolo 1 straipsnyje
numatytos nuosavybės apsaugos.
Kita vertus, pareiškėjui dėl ginčijamo įstatyminio licencijos panaikinimo kilusi našta, nors ir didelė,
privalo būti vertinama bendrųjų interesų (šiuo atveju visuomenės sveikatos) kontekste. Šioje srityje
valstybės turi plačią nuožiūros laisvę. Teismas pažymėjo, kad nors šiuo atveju pareiškėjo nuosavybės teisių
ribojimas nelaikytinas nuosavybės atėmimu ir dėl to teismo praktika, susijusi su kompensavimu už
nuosavybės atėmimą, tiesiogiai netaikytina, vis dėlto neproporcinga ir šališka kontrolė priemonė neatitinka
Konvencijos Pirmojo Protokolo 1 straipsnio suponuojamų reikalavimų. Svarbu tai, kad pareiškėjui licencija
pasibaigė nepritaikius jokios kompensacijos ir nesudarius galimybės galbūt pažeistų teisių kreiptis į teismą.
Itin trumpas pereinamasis laikotarpis, kad licencijų turėtojai galėtų tinkamai prisitaikyti prie gresiančių
pokyčių, susijusių su jų pragyvenimo šaltiniu, nebuvo palengvintas jokiomis kitomis pozityviomis
priemonėmis, tokiomis kaip kompensacijos mechanizmo nustatymas. Be to, pareiškėjas galiojant
ankstesniam reguliavimui vykdydamas prekybą tabako gaminiais nepažeidė teisinio reguliavimo. Teisinio
reguliavimo pakeitimai pasižymėjo skubotumu, ankstesnės licencijos buvo netenkama automatiškai, o dėl
sprendimo atsisakyti suteikti licenciją nebuvo prieinamos teisinės gynimo priemonės. Be to, naujos
licencijos suteikimas nebuvo objektyvus atsižvelgiant į tai, kad (i) ankstesnis licencijos turėjimas nebuvo
vertinamas; (ii) naujoje schemoje galimybė buvusiam licencijos turėtojui tęsti prekybą tabako produktais
pasikeitus sąlygomis nebuvo svarstoma (iii) licencijos suteikimo sistema sudarė galimybę suteikti penkias
koncesijas vienam dalyviui, kas objektyviai sumažino esamo licencijos turėtojo, ypač tokio kaip pareiškėjo
šeima, kurios pragyvenimas ilgą laiką priklausė nuo tabako pardavimo, galimybes (iv) nebuvo skaidrių
koncesijos suteikimo taisyklių (v) ankstesniems licencijos turėtojams nebuvo taikomos jokios privilegijos.
Išvada: Konvencijos Pirmojo Protokolo 1 straipsnio pažeidimas (vienbalsiai).
41 straipsnis: priteistas 15 000 Eur dydžio neturtinės ir turtinės žalos atlyginimas.
Prieiga internete
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. vasario 10 d. sprendimas byloje4
Belane Nagy prieš Vengriją
(pareiškimo Nr. 53080/13, svarbos lygis – 3)
4

2015 m. birželio 1 d. pateiktas kreipimasis perduoti bylą nagrinėti Didžiajai kolegijai.
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Dėl asmens teisės gauti neįgalumo pensiją/išmoką panaikinimo
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjai 2001 m. buvo nustatytas nedarbingumo lygis ir skirta neįgalumo pensija, 2009 m.,
pasikeitus darbingumo nustatymo metodikai, tačiau iš esmės nepasikeitus pareiškėjos sveikatos būklei, jai
nustatytas naujas nedarbingumo lygis, atsižvelgus į kurį nuo 2010 m. vasario 1 d. nutrauktas neįgalumo
pensijos mokėjimas. Pareiškėjai keletą kartų pakartotinai nustatinėtas nedarbingumo lygis, 2011 m.
pareiškėjos būklė vertintina kaip tokia, kuriai reabilitacija neįmanoma, nustatytas nedarbingumo lygis ir
pareiškėja įgijo teisę gauti neįgalumo pensiją. Nuo 2012 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas neįgalumo pensijų /
išmokų įstatymas, kuriame nustatytas naujas kriterijus, skirtas įvertinti, ar asmeniui priklauso neįgalumo
pensija, t. y. norintis gauti išmoką neįgalus asmuo privalėjo būti socialiai draustas mažiausiai 1 095 dienas
per paskutinius penkerius metus prieš pateikiant prašymą gauti išmoką arba socialiai draustas
nepertraukiamai ilgiau nei 30 dienų ir 2011 m. gruodžio 31 d. būti neįgalumo pensijos gavėju. 2012 m.
pareiškėja dar kartą kreipėsi dėl neįgalumo išmokos, jos prašymas buvo atmestas, kadangi ji neturėjo
įstatyme nurodyto minimalaus socialinio draustumo laikotarpio.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Teismas visų pirma pažymėjo, kad Konvencijos Pirmojo Protokolo 1 straipsnis negarantuoja asmens
teisės gauti tam tikro dydžio pensiją ar kitokią socialinę išmoką ir tai nėra Konvencijos saugoma teisė ar
laisvė. Konvencija nenustato jokių apribojimų valstybei nustatyti ar nenustatyti socialinės apsaugos
sistemos, konkrečių išmokų tipų ir dydžių pagal tokią sistemą. Vis dėlto, jei valstybė teisės aktais nustato
socialinių išmokų mokėjimo tvarką, toks teisinis reguliavimas turi būti vertinamas kaip sukuriantis turtinius
interesus, patenkančius į Konvencijos Pirmojo Protokolo 1 straipsnio reguliavimą. Teismo vertinimu, kai
parama, kuri buvo suteikta pareiškėjai pagal galiojantį teisinį reguliavimą ir kuri buvo skiriama dėl to, jog
asmuo tinkamai prisidėjo prie socialinės apsaugos sistemos ir tenkino įstatyme, galiojusiame tuo metu, kai
asmuo dirbo, nustatytus reikalavimus, buvo panaikinta – būtent retrospektyviai pakeitus dalyvavimo
draustumo sistemoje taisykles – tokia priemonė reikalauja įtikinamo pateisinimo atsižvelgiant į Konvencijos
Pirmojo Protokolo 1 straipsnį tol, kol kiti esminiai reikalavimai paramai gauti, šiuo atveju sveikatos būklės,
yra tenkinami.
Teismas priminė, jog jau yra pažymėjęs, kad valstybės narės turi galimybę sumažinti socialinės
apsaugos išmokas esant tam tikroms aplinkybėms. Teismas ypač akcentavo, kad praėjęs laikas yra
reikšmingas socialinės apsaugos išmokų mokėjimui. Tai taikoma tiek kalbant apie teisinio reguliavimo
pakeitimus, priimtus reaguojant į visuomenės pokyčius ir kintantį požiūrį į tai, kokioms asmenų grupėms
reikalinga socialinė parama, tiek kalbant apie asmens individualios situacijos pasikeitimą (žr. 2009 m.
gruodžio 8 d. sprendimo Wieczorek prieš Lenkiją, pareiškimo Nr. 18176/05, 67 par.). Kita vertus, tais
atvejais, kai išmokų dydis sumažinamas arba jų mokėjimas nutraukiamas, tai gali laikoma naudojimosi
nuosavybe ribojimu, kuris privalo būti pateisinamas. Tam, kad toks ribojimas nepažeistų Konvencijos
Pirmojo Protokolo 1 straipsnio, jis turi būti teisėtas, atitikti bendrąjį interesą, būti proporcingas.
Proporcingumo reikalavimas nebus įgyvendintas, jeigu suinteresuotam asmeniui teks individuali pernelyg
didelė našta.
Teismas atkreipė dėmesį, kad pareiškėja nuo 2001 m. gavo neįgalumo pensiją, kadangi tuo metu ji
atitiko visas įstatyme nustatytas sąlygas. Vėliau, pasikeitus taikomai metodologijai, tačiau ne pagerėjus
pareiškėjos sveikatai, pareiškėjos sveikatos būklė vertinama pakartotinai, jai nustatytas mažesnis neįgalumo
lygis, todėl ji neteko pensijos. 2012 m. pensijų sistema buvo pakeista pašalpų sistema ir pareiškėjai buvo
atsisakyta suteikti pašalpą, tačiau ne dėl to, jog pasikeitė pareiškėjos sveikatos būklė, bet dėl nepakankamo
socialinio draustumo laikotarpio (kuris pasikeitusiu teisiniu reguliavimu nustatytas didesnis), nepaisant jos
ankstesnio įnašo į socialinio draudimo sistemą, kuris anksčiau buvo pripažintas pakankamu.
Neįgalumo pensija/išmoka, būdama bendros pensijų sistemos dalimi, yra apsauga, užtikrinama
remiantis socialinio solidarumo principu, tokiu būdu, jog asmeniui prisidėjus prie socialinio draudimo
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sistemos, pavyzdžiui, apmokestinant jo darbo užmokestį tam tikrą laikotarpį, jis turi teisę gauti išmokas,
jeigu jo sveikatos būklė neleidžia jam gauti pajamų. Nagrinėjamu atveju pareiškėja dalyvavo socialinio
draudimo sistemoje taip, kaip to buvo reikalaujama tuo metu, kai ji dirbo, todėl jai kilo teisėtas lūkestis
gauti neįgalumo paramą tuo metu, kai jai tokios pagalbos prireikė, kas ir įvyko jai 2001 m. suteikus
neįgalumo pensiją. Pareiškėjos sveikatos situacija laikui bėgant iš esmės nesikeitė, o neįgalumo lygiai buvo
keičiami tik dėl pasikeitusios jų nustatymo metodologijos. Teismo vertinimu, pareiškėjos besitęsiantį ir
pripažįstamą teisėtą lūkestį gauti neįgalumo paramą, kai to reikalauja jos sveikatos būklė, nepaisant to, jog
pensijos mokėjimas buvo nutrauktas 2010 – patvirtino ta aplinkybė, jog jos, kaip asmens, sumokėjusio
reikalaujamas įmokas, būklė buvo vertinama periodiškai (2011, 2012, 2014 ir 2015 metais). Šiomis
aplinkybėmis pareiškėja, vieną kartą jau atitikusi reikalavimus gauti neįgalumo pensiją (šiuo atveju 2001
m.), įgijo Konvencijos Pirmojo Protokolo 1 straipsnio prasme formalų jos teisėtų lūkesčių gauti neįgalumo
pensiją tol, kol ji bus reikalinga atsižvelgiant į jos sveikatos būklę, pripažinimą. Šis lūkestis kilo iš teisinio
reguliavimo, galiojusio pareiškėjos darbo metu bei tuo metu, kai pareiškėja įgijo teisę gauti neįgalumo
pensiją. Šie teisėti lūkesčiai ir turtiniai interesai negali būti laikomi išnykusiais vien dėl to, jog pritaikius
naują vertinimo metodologiją, pareiškėjos neįgalumo lygis vėliau buvo sumažintas, nors realių jos sveikatos
būklės pokyčių nebuvo. Teismo vertinimu, esminis aspektas yra tai, jog pareiškėjos darbo metu ji prisidėjo
prie socialinės apsaugos sistemos pagal tuo metu galiojantį teisinį reguliavimą, kas savaime sukūrė
socialiniu solidarumu grindžiamą pareigą valstybei užtikrinti neįgalumo paramą. Suteikdamos neįgalumo
pensiją 2001 m. valstybės institucijos patvirtino, jog pareiškėja atitinka nustatytus kriterijus. Nuo 2001 iki
2010 m. pareiškėja naudojosi nuosavybe, siejama su neįgalumo pensija, o kai nustatytas mažesnis jos
neįgalumo lygis, šią nuosavybę pakeitė pripažintas teisėtas lūkestis, prireikus, ir toliau gauti paramą.
Nepaisant pensijos praradimo 2010 m., Teismas vertino, kad pareiškėjos, kaip socialinės apsaugos schemos
dalyvės, kuri jau vieną kartą atitiko paramos gavimo sąlygas, lūkestis savo teisine prigimtimi yra teisėtas ir
besitęsiantis. Nagrinėtoje byloje itin svarbus impossibilium nulla obligatio est principas, kadangi pareiškėjai
ex post buvo iškeltos sąlygos, kurių ji objektyviai negalėjo įvykdyti naujo teisinio reguliavimo priėmimo
metu.
Valstybės siekį užtikrinti visuomenės ekonominę gerovę Teismas vertino kaip teisėtą tikslą. Vertinant
proporcingumą pažymėta, kad valstybės turi vertinimo nuožiūros laisvę, nustatydamos tam tikrą
prisidėjimo prie socialinės apsaugos sistemos lygį ar įstatymu numatydamos minimalų neįgalumo lygį.
Minėti elementai gali kisti ir būti keičiami atsižvelgiant į socialinius pokyčius, darbo rinkos vystymąsi ir
medicinos progresą, įskaitant ir reabilitacijos galimybes. Kita vertus, valstybių laisvė šiame kontekste negali
būti suprantama, kaip leidžianti iš esmės atimti jau suteiktą teisę. Be kita ko, taikant socialinės reformos
priemones turi būti paisoma teisės viršenybės bei vengiama retrospektyvaus įgytų teisių ir teisėtų lūkesčių
nepaisymo. Teismas taip pat pasisakė dėl klausimo, ar teisėti lūkesčiai gauti neįgalumo paramą reiškia teisę
reikalauti, kad paramos gavimo sąlygos nebus pakeistos. Nagrinėjamos bylos kontekste valstybė turėjo
pareigą užtikrinti tam tikrą pajamų lygį asmenims, kurių darbingumas buvo žemesnis nei teisės aktuose
nustatytas lygis, atsižvelgiant į tai, kad jie anksčiau prisidėjo prie socialinės apsaugos sistemos. Pažymėtina,
kad Konvencijos Pirmojo Protokolo 1 straipsnio kontekste ši pareiga nesukuria teisės įgyti nuosavybę ir
nesukuria apribojimų valstybei sukurti bet kokios formos socialinės apsaugos sistemą ar pasirinkti teikiamos
paramos būdą ar dydį. Proporcingumo principo aspektu tai, jog iš pareiškėjos buvo visiškai atimta
neįgalumo pensija/išmoka, o ne proporcingai, atsižvelgiant į laikotarpį, kai pareiškėja buvo socialiai drausta,
sumažinta minėta išmoka, vertintina kaip neproporcinga.
Teismo vertinimu, byloje nustatytos aplinkybės patvirtino, kad sąlygos gauti socialinę paramą buvo
pakeistos drastiškai ir pareiškėja negalėjo jų numatyti ar išvengti, be to jos teisėti lūkesčiai prireikus gauti
neįgalumo pensiją buvo visiškai paneigti ir ji neturėjo galimybės ištaisyti situacijos, todėl pareiškėjai kilo
pernelyg didelė ir neproporcinga individuali našta.
Išvada: Konvencijos Pirmojo Protokolo 1 straipsnio pažeidimas (keturi balsai prieš tris).
41 straipsnis: priteista 5 000 Eur turtinei ir 5 000 Eur neturtinei žalai atlyginti.
Prieiga internete
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. sausio 15 d. sprendimas byloje
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Arnaud ir kiti prieš Prancūziją
(pareiškimo Nr. 36918/11, Nr. 36963/11, Nr. 36967/11 et al., svarbos lygis – 2)
Dėl retrospektyvaus turto mokesčio įvedimo
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjai buvo aštuoni Prancūzijos piliečiai, įsikūrę Monake. 2001 m. Prancūzija ir Monakas sudarė
susitarimą dėl Prancūzijos–Monako mokesčių konvencijos pakeitimo, pagal kurį Prancūzijos piliečiai, nuo
1989 m. sausio 1 d. persikėlę gyventi į Monaką, turėjo nuo 2002 m. sausio 1 d. mokėti turto mokestį tais
pačiais pagrindais, kaip ir Prancūzijos piliečiai, gyvenantys Prancūzijoje. Apie šį pakeitimą viešai buvo
paskelbta 2001 m. spalį, nurodant, jog jis bus taikomas nuo 2002 m. sausio 1 d. Suinteresuotieji mokesčių
mokėtojai apie numatomą pakeitimą ir jo retrospektyvų įsigaliojimą buvo informuoti ministro laišku. Be to,
nepaisant to, jog teisinė prievolė mokėti turto mokestį tuomet dar nebuvo įsigaliojusi, jiems šį mokestį
mokėti ir pagal tai atitinkamai parengti mokesčių deklaracijas buvo rekomenduota jau nuo 2002 m.
Prancūzija savo pritarimą dėl Prancūzijos–Monako mokesčių konvencijos pakeitimo galutinai išreiškė 2005
m., įsigaliojus atitinkamam teisės aktui, kuris buvo oficialiai paskelbtas teisės aktų biuletenyje.
Pareiškėjai Teismui skundėsi retrospektyviu teisinės prievolės, reikalaujančios mokėti turto mokestį,
įsigaliojimu bei tikino, jog tokiu būdu buvo pažeista jų teisė netrukdomai naudotis nuosavybe.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Pirmiausiai Teismas konstatavo, jog prievolė mokėti mokestį, sukėlusi Konvencijos Pirmojo Protokolo
1 straipsnio laiduojamos teisės ribojimą, buvo numatyta teisės. Antra, šis teisės ribojimas siekė teisėto
tikslo, t. y. jis buvo skirtas kovoti su mokesčių vengimu, būtent – su Prancūzijos piliečių persikraustymu
gyventi į Monaką siekiant išvengti mokestinių prievolių Prancūzijoje. Teismas sprendė, jog ginčijama
prievolė pateko į mokestinę sritį, kurioje Konvencijos narėms yra laiduojama plati vertinimo nuožiūros
laisvė. Šiomis aplinkybėmis Teismas konstatavo, jog retrospektyvus ginčijamos prievolės taikymas per se
nepažeidė Konvencijos Pirmojo Protokolo 1 straipsnio, atsižvelgus į tai, kad retrospektyvus mokestinio
įstatymo taikymas nėra pats savaime draudžiamas.
Toliau Teismas vertino, ar minėtas retrospektyvus mokestinės prievolės nustatymas nesukėlė
pareiškėjams pernelyg didelės naštos. Šiuo aspektu pažymėjo, jog ginčijama priemonė buvo priimta
ilgalaikio ir glaudaus Prancūzijos bei Monako bendradarbiavimo mokestinėje srityje plotmėje, atsižvelgiant į
tuos Prancūzijos piliečius, kurie į Monaką persikėlė dėl šios šalies specifinių geografinių ir fiskalinių savybių.
Teismas taip pat išskaidė mokestinės prievolės galiojimo laikotarpį, t. y. jos galiojimą 2005 m. (buvo
ginčijamas dviejų pareiškėjų) ir 2002–2004 m. laikotarpiu (visi kiti pareiškėjai ginčijo mokestinės prievolės
dydį). Dėl pirmojo mokestinės prievolės galiojimo laikotarpio, t. y. mokestinės prievolės nustatymo byloje
2005 m., pažymėjo, jog tai visiškai atitinka mokestinių įstatymų priėmimo praktiką, nes Prancūzijos–
Monako mokesčių konvencijos pakeitimas įsigaliojo tais pačiais mokestiniais metais. Tuo tarpu dėl antrojo,
t. y. 2002–2004 m. laikotarpio apmokestinimo ir mokėtino mokesčio dydžio, Teismas nurodė, jog
pareiškėjai apie būsimą teisės aktų pasikeitimą buvo informuoti dar 2001 m. spalį, Prancūzijai išviešinant
tokius planus, o ir – 2002 m. pakartotinai jiems išsiunčiant ministro laišką. Teismas atkreipė dėmesį į tai, jog
minėtu laišku jie buvo paraginti savo 2002 m. mokestines deklaracijas rengti ir mokesčius mokėti pagal
planuojamą priimti mokestinio režimo pakeitimą, nepaisant to, kad tuo metu tokia teisinė prievolė nekilo.
Prieš tuos, kurie šių rekomendacijų iki įsigaliojant Prancūzijos–Monako mokesčių konvencijos pakeitimui,
nutarė nepaisyti jokių sankcijų imtasi nebuvo. Be to, iš pareiškėjų, kurie savanoriškai mokėjo mokestį,
nebuvo atimta jų teisė ginčyti mokestinę prievolę teismine tvarka.
Įvertinęs visas šias aplinkybes, Teismas sprendė, jog ginčo prievolė nesukėlė pareiškėjams perteklinės
naštos ir iš esmės neapribojo jų finansinės padėties. Atitinkamai, konkrečioje byloje nebuvo pažeista
teisinga pusiausvyra, kuri turėjo būti surasta tarp bendruomenės intereso ir individo pagrindinių teisių
apsaugos.
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Dėl Konvencijos 14 straipsnio pažeidimo nurodė, jog Monake įsikūrę Prancūzijos piliečiai nelaikytini
esančiais lygiavertėje padėtyje su tais Prancūzijos piliečiais, kurie yra įsikūrę kitose užsienio valstybėse.
Teismas pabrėžė, jog tarptautinėse dvišalėse mokesčių sutartyse įtvirtintos taisyklės yra derybų,
priklausančių nuo tarp susitariančiųjų šalių esančių diplomatinių ryšių ir apmokestinimo sistemos
kiekvienoje iš jų, rezultatas. Todėl skirtingose užsienio valstybėse gyvenantys Prancūzijos piliečiai negali būti
laikomi vieningos – lygiavertėje padėtyje esančių subjektų – kategorijos nariais.
Išvada: pažeidimas nenustatytas (vienbalsiai).
Prieiga internete
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. lapkričio 4 d. sprendimas byloje
Sociedad Anónima del Ucieza prieš Ispaniją
(pareiškimo Nr. 38963/08, svarbos lygis – 2)
Dėl nuosavybės teisės į pastatą perregistravimo
Faktinės aplinkybės
Pareiškėjas yra Ispanijos įmonė. 1978 m. ji nusipirko žemės sklypą, pirkimas buvo įregistruotas žemės
registre. Registro įraše, be žemės ploto ir jo dydžio, buvo paminėta, kad „bažnyčia, namas, keli vandens
malūnai, paukštynas ir malūnas“ sudarė anklavą šiame žemės plote. 1994 m. Palencijos vyskupija (toliau –
vyskupija) įregistravo bažnyčią, priklausančią pareiškėjui, vyskupijos vardu. Įrašas buvo padarytas 1994 m.
gruodžio 16 d. remiantis vyskupijos sertifikatu. Sertifikatas buvo pasirašytas vyskupijos generalinio
sekretoriaus su generalinio vikaro sutikimu. Nors pareiškėjas buvo nurodytas registre kaip tos žemės
savininkas, jam nebuvo nei pranešta apie naują registro įrašą, nei suteikta proga prieštarauti. Visi pareiškėjo
skundai buvo atmesti, konkrečiai dėl to, kad ankstesnis registro įrašas dėl bažnyčios buvo dviprasmiškas.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Teismas pažymėjo, kad naujasis bažnyčios įregistravimas vyskupijos vardu atėmė pareiškėjo teisę
pagal ankstesnę pastato registraciją jo vardu ir todėl apribojo jo teisę į jo nuosavybės gerbimą. Ši situacija
buvo skirtinga nuo de facto ekspropriacijos ar priemonės, kontroliuojančios nuosavybės naudojimą pagal
Pirmojo Protokolo 1 straipsnio 2 dalį, ir todėl pateko į to paties straipsnio 1 dalies taikymo sritį. Bažnyčios
registravimas vyskupijos vardu buvo paremtas tik 1994 m. sertifikatu. Tačiau taisyklė, reglamentuojanti tą
procedūrą, galėjo būti taikoma tik nesant ankstesnio registro įrašo. Iš tikrųjų registro darbuotojas turėjo
atsisakyti registruoti bažnyčią vyskupijos vardu, kadangi negalėjo būti dviejų tuo pat metu egzistuojančių ir
prieštaraujančių vienas kitam įrašų apie tą patį objektą. Vis dėlto registracija buvo įvykdyta nesuteikus
pareiškėjui galimybės prieštarauti. Nacionaliniuose teismuose nebuvo nagrinėti jokie argumentai dėl
taikytinų nacionalinės teisės normų. Taigi bažnyčios įregistravimas vyskupijos vardu buvo savavališkas ir
sunkiai numatomas bei nesuteikė pareiškėjui pagrindinių procedūrinių saugiklių, kad jis galėtų apginti savo
interesus. Be to, stebėtina buvo tai, kad sertifikatas, išduotas vyskupijos generalinio sekretoriaus, galėtų
turėti tokią pačią galią kaip sertifikatas, išduotas valstybės pareigūnų, vykdančių viešus įgaliojimus, bei kad
nacionalinė teisės norma, reglamentuojanti šią procedūrą, nurodė tik Romos katalikų bažnyčios vyskupus ir
nenurodė kitų tikėjimų atstovų. Taip pat verta pastebėti, kad tokiai registracijai nebuvo jokio senaties
termino, tad ji galėjo būti įvykdyta, kaip šiuo atveju, bet kuriuo metu, be jokio išankstinio paviešinimo
reikalavimo, taip pažeidžiant teisinio saugumo principą. Galiausiai, kadangi nacionaliniai teismai laikė
bažnyčią visada priklausiusia vyskupijai dėl jos kaip parapijos bažnyčios statuso, pareiškėjas negalėjo gauti
jokios kompensacijos. Atsižvelgiant į konkrečias šio atvejo aplinkybes – išimtinį taikytos procedūros pobūdį,
į faktą, kad vyskupija neturėjo jokių teisės į bažnyčią įgijimo dokumentų, į rungtyniško proceso ir šalių
lygiateisiškumo nebuvimą, taip pat į tai, kad buvo apribota pareiškėjo nuosavybės teisė nesuteikiant
kompensacijos, pareiškėjui teko neįprasta ir pernelyg didelė sunkumų našta.
Išvada: pažeidimas (šeši balsai prieš vieną).
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Teismas taip pat vienbalsiai nustatė Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies pažeidimą dėl itin griežto
procesinės taisyklės aiškinimo, kuris atėmė iš pareiškėjo teisę kreiptis į teismą, turintį jurisdikciją išnagrinėti
jo skundą dėl teisės.
Prieiga internete
TEISĖ NEBŪTI DUKART TEISIAMAM AR NUBAUSTAM UŽ TĄ PATĮ NUSIKALTIMĄ (7 Protokolo 4 straipsnis)
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimas byloje
Lucky Dev prieš Švediją
(pareiškimo Nr. 7356/10, svarbos lygis – 2)
Dėl proceso dėl mokestinės sankcijos tęsimo po to, kai mokesčių mokėtoja buvo išteisinta
baudžiamajame procese dėl mokesčių teisės pažeidimo, kylančio iš tų pačių faktų
Faktinės aplinkybės
2004 m. birželį Švedijos mokesčių pareigūnai pradėjo procesą prieš pareiškėją dėl jos pajamų
mokesčio ir PVM susigrąžinimo už 2002 m. bei nurodė jai sumokėti papildomus mokesčius ir mokestinę
sankciją. Pareiškėja ginčijo šį įsakymą teismuose. Ji taip pat buvo apkaltinta baudžiamąja tvarka dėl
buhalterijos ir mokesčių teisės pažeidimų, kylančių iš tų pačių mokesčių susigrąžinimo. Nors ji buvo nuteista
dėl buhalterijos pažeidimo, tačiau buvo išteisinta dėl mokesčių teisės pažeidimo baudžiamajame procese.
Procesas dėl mokestinės sankcijos administracine tvarka tęsėsi dar devynis su puse mėnesių po to, kai jos
išteisinimas baudžiamajame procese įsiteisėjo. Savo skunde Europos Teismui pareiškėja skundėsi, kad dėl
to, jog buvo apkaltinta baudžiamajame procese, ir jai buvo nurodyta sumokėti mokestinę sankciją dėl tų
pačių faktų, ji buvo teisiama ir nubausta du kartus, taip pažeidžiant Konvencijos 7 Protokolo 4 straipsnį.
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga
Konvencijos 7 Protokolo 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „niekas negali būti antrą kartą
persekiojamas ar baudžiamas tos pačios valstybės institucijų už nusikaltimą, dėl kurio jis jau buvo išteisintas
arba nuteistas galutiniu nuosprendžiu pagal tos valstybės įstatymus ir baudžiamąjį procesą.“
Teismas pakartojo, kad procesas dėl mokestinės sankcijos administracine tvarka yra laikytinas
„baudžiamuoju“ ne tik pagal Konvencijos 6 straipsnį, bet ir pagal 7 Protokolo 4 straipsnį. Taigi tiek
mokesčių, tiek baudžiamasis procesas pareiškėjos atveju patenka į pastarosios teisės normos taikymo sritį.
Konvencijos 7 Protokolo 4 straipsnis draudžia kaltinimą ar persekiojimą už antrąjį „pažeidimą“ tiek,
kiek jis kyla iš identiškų faktų ar faktų, kurie yra iš esmės vienodi. Buhalterijos pažeidimo elementai šiuo
atveju buvo pakankamai atskiri nuo faktų, iš kurių kilo mokestinė sankcija, ir dėl to Teismas darė išvadą, kad
pareiškėjos nuteisimas už buhalterijos pažeidimą neprilygo dvigubam nubaudimui. Tačiau situacija dėl jos
baudžiamojo kaltinimo už mokesčių pažeidimą buvo kitokia: pareiškėjos baudžiamasis kaltinimas ir
nurodymas sumokėti mokestinę sankciją administracine tvarka buvo grindžiami ta pačia aplinkybe – verslo
pajamų ir PVM nedeklaravimu, o mokesčių procesas administracine tvarka ir baudžiamasis procesas buvo
susiję su tuo pačiu laikotarpiu ir iš esmės tuo pačiu nesumokėtų mokesčių dydžiu. Taigi faktai buvo bent jau
iš esmės tokie patys. Pareiškėjos atžvilgiu buvo priimtas išteisinamasis nuosprendis dėl mokesčių teisės
pažeidimo baudžiamajame procese ir šis nuosprendis įsiteisėjo, kadangi dėl jo nebuvo pateikta apeliacija.
Dėl proceso dubliavimo Teismas pakartojo, kad Konvencijos 7 Protokolo 4 straipsnis nėra apribotas
teise nebūti nubaustam du kartus, tačiau taip pat apima teisę nebūti persekiojamam du kartus už tą patį
pažeidimą. Taigi jis yra taikomas ir tais atvejais, kai asmuo yra kaltinamas procese, kuris nesibaigia
nuteisimu. Vis dėlto šios straipsnio suponuojama apsauga yra taikoma tik tada, kai viename iš procesų yra
priimamas galutinis sprendimas dėl to paties pažeidimo: 7 Protokolo 4 straipsnis neužkerta kelio vykdyti
keletą paralelių procesų prieš priimant galutinį sprendimą. Pažeidimas būtų konstatuotas tuo atveju, jei
vienas procesas tęstųsi po datos, kai priimtas galutinis sprendimas kitame procese. Procesas dėl mokesčių

Teisinės analizės ir informacijos departamentas

2014 11 01–2015 03 31

pareiškėjos atveju nebuvo nutrauktas ir nurodymas sumokėti mokestinę sankciją nebuvo panaikintas po to,
kai sprendimas baudžiamajame procese tapo galutinis, tačiau tęsėsi dar devynis su puse mėnesio. Teismas
nenustatė pakankamai artimo ryšio pagal turinį ir laiko atžvilgiu tarp šių dviejų procesų, kad jie galėtų būti
laikomi tos pačios sankcijos dalimi (žr., palyginimui, 2000 m. gegužės 30 d. sprendimą byloje R. T. prieš
Šveicariją (pareiškimo Nr. 31982/96); 2005 m. gruodžio 13 d. sprendimą byloje Nilsson prieš Švediją
(pareiškimo Nr. 73661/01, kuriuose Teismas nustatė, kad sprendimai atimti vairuotojo teises tiesiogiai
rėmėsi numatomu ar galutiniu nuteisimu už eismo taisyklių pažeidimą ir todėl juose nebuvo atskiro
padaryto pažeidimo nagrinėjimo). Apibendrinant, pareiškėja buvo dar kartą persekiojama už pažeidimą, dėl
kurio jau buvo galutinai išteisinta.
Išvada: pažeidimas (vienbalsiai).
41 straipsnis: pareiškėjai priteistas 2 000 eurų neturtinės žalos atlyginimas.
Prieiga internete

