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Svarbi pastaba: Prieš supažindindami su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 

teisinės analizės ir informacijos departamento parengta Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. 

sausio 1 d. – 2014 m. gegužės 31 d. praktikos apžvalga, jos autoriai nori atkreipti skaitytojų dėmesį 

į tai, kad šiame dokumente yra pateikiamos neoficialios Europos Žmogaus Teisių Teismo 

procesinių sprendimų santraukos, kurios Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo nesaisto. Šis dokumentas yra tik informacinio pobūdžio. Taip pat norime 

atkreipti dėmesį į tai, kad pagal Konvencijos 44 straipsnio 2 dalį „Kolegijos sprendimas tampa 

galutiniu: a) šalims paskelbus, kad jos neprašo perduoti bylos svarstyti Didžiajai Kolegijai; ar b) 

praėjus trims mėnesiams nuo sprendimo datos, jei nebuvo prašymo perduoti bylą svarstyti Didžiajai 

Kolegijai; ar c) Didžiosios Kolegijos teisėjų komisijai atmetus prašymą pagal 43 straipsnį.“ Pagal to 

paties straipsnio 1 dalį Didžiosios Kolegijos sprendimas yra galutinis. Apžvalgoje pateikta 

informacija dėl prašymų perduoti bylą svarstyti Didžiajai Kolegijai atnaujinta 2014 m. liepos 18 d. 

Atsižvelgiant į tai, kad oficialius ir nesutrumpintus sprendimų tekstus galite rasti Europos 

Žmogaus Teisių Teismo interneto svetainėje www.echr.coe.int, Lietuvos vyriausiasis 

administracinis teismas neprisiima atsakomybės už atliktą vertimą ir parengtos santraukos 

išsamumą.    

 

Apžvalgoje naudojami pagrindiniai sutrumpinimai: 

EŽTT, Europos Teismas, Teismas – Europos Žmogaus Teisių Teismas 

Konvencija – Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija 

../../Aurimas/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PRDPYQIP/www.echr.coe.int


Teisinės analizės ir informacijos departamentas 2014 m. sausio 1 d. – gegužės 31 d. 

 

3 

 

EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO SPRENDIMŲ APŽVALGA 

(2014 m. sausio 1 d. – 2014 m. gegužės 31 d.) 

 

 

I. TEISĖ Į GYVYBĘ (KONVENCIJOS 2 STR.) .......................................................................................... 6 

Dėl nuo narkotikų priklausomo kalinio mirties perdozavus .......................................................................... 6 

II. KANKINIMO UŽDRAUDIMAS (KONVENCIJOS 3 STR.) ................................................................. 7 

Dėl kalinių prievolės vilkėti tramdomuosius kombinezonus, kol jie trumpą laiką laikomi vienutėje ........... 7 

Dėl Kariuomenės nereagavimo laiku į šauktinio psichikos sutrikimą ........................................................... 8 

Dėl nepriklausomos prieigos prie kalėjimo infrastruktūros nesuteikimo kaliniui paralyžuotomis kojomis; 

dėl organizuotos pagalbos jam judant ir atliekant kasdienius darbus  nesuteikimo ir dėl to susidariusio jo 

atskyrimo ir stigmatizacijos ........................................................................................................................... 9 

Dėl pipirinių dujų naudojimo prieš agresyvų kalinį ir jo pririšimo prie lovos 3 valandoms ir 40 minučių 10 

Dėl pareiškėjo išsiuntimo į Uzbekiją ir jo sulaikymo teisėtumo.................................................................. 11 

III. TEISĖ Į TEISINGĄ BYLOS NAGRINĖJIMĄ (KONVENCIJOS 6 STR.) ...................................... 13 

Dėl teisės į teisingą procesą ir nubaudimo antrą kartą už manipuliavimą rinkomis .................................... 13 

Dėl nustatyto 10 metų ieškinio senaties termino, nepaisant to, ar pareiškėjas žinojo apie jam asbesto 

sukeltus padarinius ....................................................................................................................................... 16 

Dėl dviejų trečdalių senatvės pensijos praradimo priėmus įstatymo pakeitimus, kurie lėmė vykstančio 

bylinėjimosi baigtį ....................................................................................................................................... 17 

Dėl pakankamų priemonių nustatyti bylos šalies adresą teismo dokumentams įteikti nesiėmimo bei 

saviraiškos laisvės ribojimo ......................................................................................................................... 19 

Dėl atvejo, kai du apeliaciniai skundai nagrinėjami teisėjų kolegijų, kuriose dalyvauja tie patys trys 

teisėjai .......................................................................................................................................................... 21 

Dėl  sprendimo nesikreipti į ESTT nemotyvavimo, dėl atsisakymo išmokėti socialines išmokas užsienio 

piliečiams ..................................................................................................................................................... 22 

Dėl Aukščiausiojo Teismo pirmininko negalėjimo teisme ginčyti priešlaikinį jo įgaliojimų nutraukimą, dėl 

jo saviraiškos laisvės .................................................................................................................................... 23 

IV. TEISĖ Į PRIVATAUS IR ŠEIMOS GYVENIMO GERBIMĄ (KONVENCIJOS 8 STR.) ............. 25 

Įsakymai išsiųsti iš valstybės, pagrįsti neatskleistais nacionalinio saugumo pagrindais ............................. 25 

Dėl nacionalinio įstatymo, leidžiančio valstybės institucijai rinkti su pareiškėjos sveikata susijusius 

duomenis, nepakankamo tikslumo ............................................................................................................... 26 



Teisinės analizės ir informacijos departamentas 2014 m. sausio 1 d. – gegužės 31 d. 

 

4 

 

Dėl draudimo kaliniams kalbėti telefonu kurdų kalba ................................................................................. 27 

Dėl naktinės rūpybos sumažinimo vyresnio amžiaus moteriai .................................................................... 28 

Dėl tariamo asmens teisių pažeidimo aprašant pareiškėjų motiną kaip veikėją novelėje ............................ 30 

V. SAVIRAIŠKOS LAISVĖ (KONVENCIJOS 10 STR.) .......................................................................... 31 

Dėl nurodymo leidėjui sumokėti žalos atlyginimą už straipsnį, aštriai kritikuojantį Parlamento nario 

pastabas ir elgesį per Parlamento diskusijas dėl tos pačios lyties asmenų santykių reglamentavimo ......... 31 

Dėl teismo įsakymo, draudžiančio dalinti skrajutes, kuriose teigiama, kad kandidatas vietos rinkimuose 

buvo „priedanga“ nacių organizacijai .......................................................................................................... 32 

Dėl teisės profesoriaus kritikos Turkijos teisėjams už tai, kad jie paleido politinę partiją .......................... 33 

Dėl naudotojo skundo dėl priemonių, blokuojančių prieigą prie interneto tinklalapio, platinančio muziką 

 ..................................................................................................................................................................... 34 

VI. SUSIRINKIMŲ IR ASOCIACIJOS LAISVĖ (KONVENCIJOS 11 STR.) ....................................... 35 

Dėl pareiškėjams (bažnyčioms) taikomo reikalavimo persiregistruoti, kad vėl gautų lengvatas iš valstybės

 ..................................................................................................................................................................... 35 

VII. TEISĖ Į VEIKSMINGĄ TEISINĖS GYNYBOS PRIEMONĘ (KONVENCIJOS 13 STR.) ......... 37 

Dėl to, jog teisminio proceso dėl tarptautinės apsaugos suteikimo metu nesustabdytas pareiškėjų 

išsiuntimas iš valstybės ................................................................................................................................ 37 

VIII. DISKRIMINACIJOS UŽDRAUDIMAS (KONVENCIJOS 14 STR.) ............................................ 38 

Dėl palankesnių sąlygos šeimos susijungimui asmenims, kurie turėjo Danijos pilietybę bent 28 metus .... 38 

Dėl atsisakymo leisti šeimos susijungimą Danijos piliečiui ir jo užsienietei žmonai tuo pagrindu, kad 

sutuoktinių ryšiai su kita šalimi buvo stipresni nei jų ryšiai su Danija ........................................................ 38 

Dėl nesuteikimo teisės susituokusiai porai duoti savo vaikui žmonos pavardę ........................................... 40 

IX. NUOSAVYBĖS APSAUGA (1 PROTOKOLO 1 STRAIPSNIS) ........................................................ 41 

Dėl nuomos kontrolės sistemos, nustatančios mažą nuomos mokestį ......................................................... 41 

Dėl restitucijos nuostatų taikymo................................................................................................................. 42 

X. TEISĖ Į MOKSLĄ (1 PROTOKOLO 2 STRAIPSNIS) ........................................................................ 45 

Dėl atsisakymo įrašyti suimtąjį į kalėjimo mokyklą priežasčių neaiškumo ................................................ 45 

XI. TEISĖ Į LAISVUS RINKIMUS (1 PROTOKOLO 3 STRAIPSNIS) ................................................. 46 

Dėl nesuteikimo galimybės rinkėjams, gyvenantiems užsienyje, balsuoti už nepriklausomus kandidatus 

balsavimo vietose, įrengtose muitinėse ........................................................................................................ 47 



Teisinės analizės ir informacijos departamentas 2014 m. sausio 1 d. – gegužės 31 d. 

 

5 

 

Dėl eterio nacionaliniame radijuje ir televizijoje nesuteikimo nepriklausomiems kandidatams ................. 47 

XII. TEISĖ NEBŪTI  DUKART TEISIAMAM AR NUBAUSTAM UŽ TĄ PATĮ NUSIKALTIMĄ (7 

PROTOKOLO 4 STRAIPSNIS) ................................................................................................................... 48 

Dėl dvigubo nubaudimo už mokesčių nesumokėjimą – pažeidimas ........................................................... 48 

Dėl dvigubo nubaudimo už mokesčių nesumokėjimą – nėra pažeidimo ..................................................... 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teisinės analizės ir informacijos departamentas 2014 m. sausio 1 d. – gegužės 31 d. 

 

6 

 

 

I. TEISĖ Į GYVYBĘ (Konvencijos 2 str.) 

 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. balandžio 30 d. sprendimas byloje  

Marro ir kiti prieš Italiją 

(pareiškimo Nr. 29100/07, svarbos lygis – 2) 

Dėl nuo narkotikų priklausomo kalinio mirties perdozavus  

Faktinės aplinkybės 

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 
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II. KANKINIMO UŽDRAUDIMAS (Konvencijos 3 str.) 

 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. sausio 14 d. sprendimas byloje  

Lindström ir Mässeli prieš Suomiją 

(pareiškimo Nr. 24630/10, svarbos lygis – 2) 

 

Dėl kalinių prievolės vilkėti tramdomuosius kombinezonus, kol jie trumpą laiką laikomi 

vienutėje  

 

 Faktinės aplinkybės 

 
2004 m. pareiškėjai, kurie tuo metu abu atliko kalėjimo bausmes, buvo patalpinti į vienutes 

(pirmasis pareiškėjas – trims dienoms, antrasis – septynioms), kadangi jie įtarti bandę slapta gabenti 

narkotikus į kalėjimą. Kol buvo laikomi vienutėse, jie buvo priversti vilkėti kombinezonus, 

dengiančius juos nuo kaklo iki pėdų ir užsegtus kalėjimo darbuotojų su plastikinėmis juostomis. Jie 

negalėjo patys nusirengti kombinezonų ar įdėti rankas į rankoves. Pareiškėjai teigė, kad buvo 

atvejų, kai jie turėjo tuštintis į kombinezonus, kadangi kalėjimo prižiūrėtojai negalėjo pakankamai 

greitai palydėti juos į prižiūrimą tualetą, ir kad jiems po to nebuvo leidžiama persirengti ar 

nusiprausti buvimo vienutėje metu. Dėl to jie turėjo odos problemų. 2005 m. pareiškėjai pranešė 

apie tai policijai ir dėl to buvo pateikti kaltinimai kalėjimo direktoriui ir dviem vyresniesiems 

prižiūrėtojams. Vis dėlto 2007 m. apygardos teismas atmetė visus kaltinimus sprendime, kurį 

apeliacinis teismas paliko nepakeistą. 

 

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 

Tvarkos ir saugumo palaikymas bei kalinių gerovės garantavimas kalėjimuose gali būti 

tinkamas pagrindas įtvirtinti tramdomųjų kombinezonų sistemą, kuri taikoma, kai kaliniai laikomi 

vienutėse. Be to, šios priemonės buvo skirtos tam, kad apsaugotų kalinių sveikatą – nebuvo 

siekiama juos pažeminti. Vis dėlto tokia praktika galėtų būti vertinama kitaip, jei dėl jos 

konkrečiomis aplinkybėmis susidarytų situacijos, pažeidžiančios Konvencijos 3 straipsnį. Šiuo 

konkrečiu atveju nacionaliniai teismai nustatė, kad nebuvo siekiama, jog kaliniai tuštintųsi į savo 

kombinezonus ir kad nebuvo jokių įrodymų, jog prižiūrėtojai pavėluotai reagavo į pareiškėjų 

prašymus pasinaudoti tualetu. Taip pat nebuvo įrodyta, kad pareiškėjai neturėjo tinkamų galimybių 

nusiprausti, kai to reikėjo, ar kad jie privalėjo ir toliau vilkėti purvinus kombinezonus. Pareiškėjai 

nepateikė jokių įrodymų, kad plastikinės juostos nutrynė jiems riešus ar kad jų kombinezonai sukėlė 

alerginę reakciją. Ne Teismo kompetencija buvo iš naujo nagrinėti nacionalinių institucijų atlikto 

vertinimo pagrįstumą. Atsižvelgdamas į šios bylos aplinkybes, Teismas sutiko su nacionalinių 

institucijų atliktu vertinimu ir konstatavo, kad pareiškėjai nepagrindė savo pareiškimo. Be to, esant 

įtikinamų saugumo reikmių, tramdomųjų kombinezonų naudojimas palyginti trumpą laiką vienutėje 

negalėjo pats savaime pasiekti Konvencijos 3 straipsnio ribos. Tai ypač taikytina pareiškėjų atvejui, 

kadangi jie negalėjo pateikti jokių įrodymų, kad pagrįstų savo teiginius, jog elgesys su jais buvo 

žeminantis.  

Išvada: nėra pažeidimo (penki balsai prieš du). 
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Teismas taip pat vienbalsiai sprendė, kad buvo Konvencijos 8 straipsnio pažeidimas tuo 

aspektu, jog pareiškėjų teisės į privataus gyvenimo gerbimą ribojimas buvo atliktas ne pagal 

įstatymą. Už šį pažeidimą kiekvienam pareiškėjui buvo priteista 3 000 EUR. 

 

 

 

 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. sausio 21 d. sprendimas byloje  

Placì prieš Italiją 

(pareiškimo Nr. 48754/11, svarbos lygis – 2) 

 

Dėl Kariuomenės nereagavimo laiku į šauktinio psichikos sutrikimą  

 

 Faktinės aplinkybės 

 
Po dviejų medicininių patikrinimų, kurių metu buvo konstatuota, kad pareiškėjas buvo 

tinkamas karinei tarnybai, jis buvo pašauktas į kariuomenę 1994 m. birželį. Per ateinančius 

mėnesius jam taikytos įvairios drausminės priemonės, įskaitant 24 dienų įkalinimą už netinkamą 

elgesį. Vėliau jis buvo paguldytas į ligoninę, jam diagnozuotas nerimo sutrikimas ir jis buvo 

paleistas kaip netinkamas tarnybai 1995 m. balandžio mėn. Pareiškėjas pateikė skundą dėl žalos 

atlyginimo, teigdamas, kad buvo priežastinis ryšys tarp karinės tarnybos ir jo ligos arba, 

alternatyviai, kad jo liga nebuvo nustatyta gydytojų, konstatavusių, jog jis tinkamas tarnybai. Tačiau 

jo skundas buvo atmestas Krašto apsaugos ministerijos sprendime, kurį 2011 m. vasario mėn. 

Vyriausiasis administracinis teismas galiausiai paliko nepakeistą. 

 

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 

Teismas nebuvo įtikintas, kad prieš paimant pareiškėją į kariuomenę Italijos institucijos 

elgėsi aplaidžiai. Prieš jo pašaukimą į kariuomenę pareiškėjo sveikata buvo ištirta ir konstatuota, 

kad jis yra tinkamas karinei tarnybai nepaisant tam tikrų trūkumų. Jo sveikata buvo vėl patikrinta, 

kai jis buvo paimtas į kariuomenę. Pareiškėjas nekvestionavo gydytojų, kurie jį tyrė, kvalifikacijos 

ar patirties. Jis taip pat nesiskundė dėl savo sveikatos bei nesikreipė dėl antros nuomonės. Taigi 

nebuvo nustatyta, kad pareiškėjo pašaukimo į kariuomenę metu Italijos institucijos turėjo rimtų 

pagrindų manyti, kad jo būklė buvo tokia, dėl kurios kiltų rizika, kad jei jis būtų paimtas į 

kariuomenę, su juo būtų elgiamasi pažeidžiant Konvencijos 3 straipsnį. 

Vis dėlto dėl vėlesnių įvykių Teismas pažymėjo, kad nors per pirmus šešis mėnesius 

pareiškėjo viršininkams neatėjo į galvą, kad jo pakartotiniai drausmės pažeidimai gali būti 

psichologinių problemų rezultatas, tokia galimybė tapo akivaizdi naujam viršininkui per vos kelias 

dienas po pareiškėjo perkėlimo į kitą dalinį. Tik tada jo sveikata ir gerovė buvo tinkamai užtikrinta 

per gydytojų patikrinimus ir pagalbą. Vyriausybė nepateikė detalių apie pareiškėjo viršininkų 

kompetenciją, įskaitant ir tai, ar kariuomenėje buvo kvalifikuoto personalo, galinčio ir privalančio 

aptikti tokias situacijas. Ji taip pat nenurodė jokios praktikos, taisyklių ar procedūrų, kurios 

užtikrintų tokių situacijų ankstyvą nustatymą ir žingsnius, kurių turėtų būti imamasi tokiais atvejais. 

Nebuvo parodyta, kad pareiškėjui buvo prieinama psichologinė parama ar bent jau koks nors 

patikrinimas ar priežiūra. Taigi pareiškėjas buvo paliktas likimo valiai pirmus šešis mėnesius (po 

mažiau nei mėnesį trukusių apmokymų), ir šiuo laikotarpiu su juo buvo elgiamasi taip, kaip galbūt 

nebūtų sukrečiama geros sveikatos asmeniui, tačiau galėjo ir šiuo atveju akivaizdžiai sukėlė sunkią 

naštą asmeniui, kuriam trūko reikiamos psichologinės stiprybės. Nors negalima atmesti, kad net 

kasdienės pareigos gali tokiomis aplinkybėmis kelti problemų, šiuo atveju pareiškėjas buvo 

pakartotinai baudžiamas, iš viso 29 dienas per 6 mėnesius. Nors tokios bausmės galėjo turėti mažai 
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pasekmių sveikiems asmenims, jų pasekmės tokiems asmenims kaip pareiškėjas galėjo būti ne tik 

žalingos ilguoju laikotarpiu – kaip išaiškėjo pareiškėjo atveju – bet ir labai sukrečiančios, su iškart 

kylančiomis pasekmėmis fizinei ir psichinei sveikatai, besitęsiančiomis visą bausmės laikotarpį. 

1995 m. gydytojų įrašuose konstatuota, kad pareiškėjas sirgo „disforija ir ribiniu asmenybės 

sutrikimu“ bei pabrėžė, kad karinė tarnyba sukėlė jam stresą. Atsižvelgiant į jo pažeidžiamumą, 

kentėjimai, kuriuos jis patyrė, buvo didesni nei eilinio šauktinio, paimto į karinę tarnybą. 

Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo sutrikimai nebuvo laiku aptikti ir į juos nebuvo laiku reaguota 

kariuomenėje, taip pat į tai, kad nebuvo jokios sistemos, galinčios užkirsti kelią tokiems įvykiams, 

valstybė neužtikrino, kad pareiškėjas atliktų savo karinę prievolę tokiomis sąlygomis, kurios 

nepažeistų jo teisių pagal Konvencijos 3 straipsnį. 

Išvada: pažeidimas (vienbalsiai). 

Teismas taip pat nustatė Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies pažeidimą dėl teisingo bylos 

nagrinėjimo nepriklausomame teisme nebuvimo bei proceso šalių lygybės principo pažeidimo. 

41 straipsnis: priteistas 40 000 eurų neturtinės žalos atlyginimas; prašymas dėl turtinės žalos 

atlyginimo atmestas. 

 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. vasario 6 d. sprendimas byloje  

Semikhvostov prieš Rusiją 

(pareiškimo Nr. 2689/12, svarbos lygis – 2) 

 

Dėl nepriklausomos prieigos prie kalėjimo infrastruktūros nesuteikimo kaliniui 

paralyžuotomis kojomis; dėl organizuotos pagalbos jam judant ir atliekant kasdienius darbus  

nesuteikimo ir dėl to susidariusio jo atskyrimo ir stigmatizacijos 

 
Faktinės aplinkybės 

 

Pareiškėjas, kenčiantis dėl daugelio sveikatos problemų, įskaitant visišką apatinės kūno 

dalies paralyžių ir itin blogą regėjimą, buvo įkalintas beveik trejiems metams pataisos įstaigoje, kuri 

nebuvo pritaikyta neįgaliesiems. Jis turėjo kliautis kitų įkalintųjų pagalba, kad galėtų išeiti iš 

miegamųjų patalpų ir kad galėtų pasinaudoti tualetu, pirtimi, biblioteka, parduotuve ar medicinos 

punktu, kurie buvo nepasiekiami neįgaliojo vežimėliu. 

 

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 

Pareiškėjo judėjimo apribojimai buvo tokie stiprūs, kad jis negalėjo valgyti valgykloje kartu 

su kitais įkalintaisiais. Nors nebuvo įmanoma patvirtinti pareiškėjo teiginio, kad jam nebuvo 

pateikiamas maistas ar kad jam buvo duodami purvini stalo įrankiai, jo formalus atskyrimas nuo 

kitų įkalintųjų stigmatizavo jį ir savaime buvo pagrindinis jo oraus gyvenimo atšiaurioje bausmės 

vykdymo institucijos aplinkoje ribojimas. 

Valstybės pareiga užtikrinti tinkamas įkalinimo sąlygas apima ir tinkamų sąlygų kaliniams 

su specialiaisiais poreikiais suteikimą, ir Valstybė negali atleisti savęs nuo tokios pareigos 

perkeldama tą atsakomybę kitiems kaliniams. Nurodydama kitiems kaliniams rūpintis pareiškėju 

valstybė nesiėmė būtinų žingsnių, kad panaikintų aplinkos ir požiūrio barjerus, kurie rimtai trukdė 

pareiškėjui dalyvauti kasdienėje veikloje kartu su kitais įkalintaisiais, kas kliudė jo integracijai ir 

dar labiau jį stigmatizavo. Daugelis pareiškėjo prieigos problemų galėjo būti išspręstos protingais 

pagerinimais, kurie nebūtų buvę nei brangūs, nei sudėtingi. Tačiau pareigūnų reakcija apsiribojo tik 

laikinos rampos prie įėjimo įrengimu, kėdės pastatymu naudojimui tualete ir įkalintųjų paskyrimu 

jam padėti. Tokios priemonės negalėjo užtikrinti pareiškėjo savarankiškumo ar jo tinkamos fizinės 

bei moralinės būklės. Jo judėjimo apribojimai ir tinkamo apgyvendinimo nebuvimas per trejus 

metus trukusį įkalinimo laikotarpį turėjo turėti nežmonišką poveikį. Nacionalinės institucijos 
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nesielgė su juo tinkamai ir saugiai, atsižvelgiant į jo neįgalumą. Apibendrinant, pareiškėjo įkalinimo 

sąlygos ir ypač nesuteikimas jam galimybės savarankiškai patekti į įstaigos dalis, įskaitant valgyklą 

ir dušus, tualetą, bei organizuotos pagalbos dėl jo judėjimo nesuteikimas, turėjo sukelti pareiškėjui 

nebūtiną ir išvengiamą fizinę ir moralinę kančią, prilygstančią nežmoniškam ir žeminančiam 

elgesiui. 

Išvada: pažeidimas (vienbalsiai). 

Teismas taip pat nustatė Konvencijos 13 straipsnio pažeidimą. 

41 straipsnis: 15 000 eurų neturtinės žalos atlyginimas. 

 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. vasario 13 d. sprendimas byloje  

Tali prieš Estiją 

(pareiškimo Nr. 66393/10, svarbos lygis – 2) 

 

Dėl pipirinių dujų naudojimo prieš agresyvų kalinį ir jo pririšimo prie lovos 3 valandoms ir 

40 minučių 

 
Faktinės aplinkybės 

 

Atlikdamas kalėjimo bausmę pareiškėjas atsisakė paklusti kalėjimo pareigūnų nurodymams. 

Prieš jį buvo panaudotos pipirinės dujos, teleskopinė lazda ir fizinė jėga, siekiant įveikti jo 

pasipriešinimą. Jam buvo uždėti antrankiai ir jis buvo pririštas prie lovos 3 valandas ir 40 minučių. 

Dėl to jis patyrė daugelį sužalojimų, įskaitant hematomas ir kraują šlapime. Baudžiamasis procesas 

prieš kalėjimo prižiūrėtojus buvo nutrauktas, nustačius, kad jėgos panaudojimas buvo teisėtas, 

kadangi pareiškėjas nepakluso jų nurodymams ir elgėsi agresyviai. Ieškinys dėl žalos atlyginimo 

priteisimo, pateiktas pareiškėjo, buvo atmestas. 

 
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 

Teismas pažymėjo, kad supranta sunkumus, su kuriais gali susidurti valstybės užtikrindamos 

tvarką ir drausmę bausmės vykdymo institucijose, ypač tais atvejais, kai pavojingi kaliniai elgiasi 

maištingai. Tokiose situacijose svarbu rasti pusiausvyrą tarp skirtingų įkalintųjų teisių bei tarp 

įkalintųjų teisių ir kalėjimo pareigūnų saugumo. Pareiškėjo charakteris ir ankstesnis elgesys leido 

kalėjimo pareigūnams būti budriems dėl savo saugumo ir nedelsiant imtis priemonių, kai jis elgėsi 

nepaklusniai, grėsmingai ar agresyviai. Be to, nacionalinės institucijos nustatė, kad pareiškėjas 

elgėsi agresyviai ir kad dėl to buvo pateisinama imtis priemonių, siekiant įveikti jo agresiją. 

 Vis dėlto dėl pipirinių dujų panaudojimo teisėtumo pažymėtina, kad, remiantis 

susirūpinimu, išreikštu Europos komiteto dėl kankinimų ir nežmoniško bei orumą žeminančio 

elgesio ir bausmių prevencijos, tai buvo potencialiai pavojinga medžiaga, kuri neturėtų būti 

naudojama uždarose patalpose. Jei išimtiniais atvejais ją reikėtų naudoti atvirose erdvėse, turėtų būti 

imtasi aiškiai apibrėžtų apsaugos priemonių. Pipirinės dujos niekada neturėtų būti naudojamos prieš 

kalinį, kuris jau yra kontroliuojamas. Nors pipirinės dujos nėra laikomos cheminiu ginklu ir jo 

naudojimas leidžiamas teisėsaugos (angl. law enforcement) tikslais, jos gali sukelti tokį poveikį 

kaip kvėpavimo problemos, pykinimas, vėmimas, kvėpavimo takų suerzinimas, ašarų latakų ir akių 

suerzinimas, spazmai, krūtinės skausmas, dermatitas ir alergijos. Didelėmis dozėmis jos gali sukelti 

kvėpavimo takų ir virškinamojo trakto audinių nekrozę, plaučių edemą ir vidinį kraujavimą. 

Atsižvelgiant į šias potencialiai rimtas pasekmes ir į tai, kad kalėjimo prižiūrėtojai galėjo naudotis 

alternatyviomis priemonėmis, šiuo atveju pipirinių dujų naudojimas nebuvo pateisinamas. 

Dėl pririšimo prie lovos pažymėtina, kad laikotarpis, kai pareiškėjas buvo pririštas, šiuo 

atveju buvo trumpesnis nei byloje Julin prieš Estiją (9 valandos), jo situacija buvo įvertinta kas 

valandą ir jis taip pat buvo tikrinimas medicinos personalo. Vis dėlto, šios aplinkybės nepateisina 
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tokios priemonės nagrinėjamu atveju. Pririšimas prie lovos niekada neturėtų būti naudojamas kaip 

priemonė nubausti, jis gali būti naudojamas tik siekiant išvengti savęs susižalojimo ar rimto 

pavojaus kitiems asmenims ar kalėjimo saugumui. Šiuo atveju nebuvo įtikinamai parodyta, kad po 

to, kai susidūrimas su kalėjimo pareigūnais pasibaigė, pareiškėjas, kuris buvo uždarytas vienvietėje 

drausminamojoje kameroje, kėlė grėsmę sau ar kitiems. Be to, laikotarpis, kuriuo jis buvo pririštas 

prie lovos, jokiu būdu nebuvo nereikšmingas ir jo užsitęsęs negalėjimas judėti turėjo sukelti jam 

kančią ir fizinį diskomfortą. Atsižvelgiant į šių priemonių kumuliatyvų poveikį, su pareiškėju buvo 

elgiamasi žeminančiai ir nežmoniškai.  

Išvada: pažeidimas (vienbalsiai).  

41 straipsnis: 5000 eurų neturtinės žalos atlyginimas. 

 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. gegužės 28 d. sprendimas byloje  

Akram Karimov prieš Rusiją 

(pareiškimo Nr. 62892/12, svarbos lygis – 2) 

 

Dėl pareiškėjo išsiuntimo į Uzbekiją ir jo sulaikymo teisėtumo 

 

 Faktinės aplinkybės 

 

Pareiškėjas, Akram Karimov, yra Uzbekistano pilietis, gyvenantis Maskvoje. Byla yra 

susijusi su jo išsiuntimo iš Rusijos į Uzbekistaną procesu. Pareiškėjas daugelį metų keliavo į Rusiją 

sezoniniams darbams. 2010 m. atvykęs į Maskvos regioną p. Karimov ten pasiliko ir dirbo 

statybose. 2012 m. kovą jis buvo areštuotas Maskvoje, kadangi jis buvo ieškomas uzbekų pareigūnų 

– jis buvo įtariamas dėl daugelio pažeidimų, įskaitant nacionalinės, etninės, rasinės ar religinės 

neapykantos kurstymą, ir dėl to buvo išduotas tarptautinis paieškos orderis. Pareiškėjas buvo 

sulaikytas iki bus priimtas sprendimas dėl ekstradicijos į Uzbekistaną. 2012 m. rugsėjį jis buvo 

paleistas, kadangi suėjo maksimalus šešių mėnesių sulaikymo terminas ir generalinis prokuroras 

atsisakė tenkinti prašymą dėl jo ekstradicijos. Vis dėlto iš karto po jo paleidimo p. Karimov buvo 

vėl suimtas, įtariant, kad jis pažeidė Rusijos migracijos taisykles. Praėjus dviem dienoms po jo 

naujojo sulaikymo apylinkės teismas nustatė, kad jis kaltas pažeidus migracijos taisykles ir įsakė jį 

išsiųsti iš Rusijos. Apeliacinės instancijos teismas šį sprendimą paliko nepakeistą 2012 m. spalį, 

tačiau jo išsiuntimo procedūra buvo sustabdyta dėl laikinosios apsaugos priemonės, kurią pritaikė 

Europos Žmogaus Teisių Teismas pagal 39–ą Teismo taisyklę. Tuo metu p. Karimov pateikė 

prašymą dėl pabėgėlio statuso Rusijoje, teigdamas, kad buvo rizika, kad jis bus apkaltintas dėl 

religijos ir bijojo, kad Uzbekistano pareigūnai jį kankins, kad prisipažintų padaręs nusikaltimus, 

kurių iš tikrųjų nepadarė. Migracijos tarnyba atmetė jo prašymą sprendimu, kuris teismo buvo 

paliktas nepakeistas 2013 m. balandį. 

Remdamasis 3 straipsniu, p. Karimov skundėsi, kad jei būtų grąžintas į Uzbekistaną jis 

susidurtų su realia kankinimų rizika. Be to, remdamasis 5 straipsnio 1 ir 4 dalimis, jis teigė, kad jo 

sulaikymas tiek ekstradicijos procedūros metu, tiek procedūros dėl administracinio išsiuntimo metu 

buvo neteisėtas, ir kad nuo 2012 m. rugsėjo jo sulaikymo teisėtumas negalėjo būti peržiūrėtas, 

kadangi Rusijos teisėje nebuvo numatyta, kad sprendimo dėl administracinio išsiuntimo sulaikymo 

teisėtumas būtų periodiškai peržiūrimas.   

 

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 

EŽTT pirmiausia pažymėjo, kad sprendžiant dėl administracinio išsiuntimo nacionalinių 

teismų atlikta situacijos analizė buvo nepaprastai ribota. Nacionaliniai teismai atmetė pareiškėjo 

teiginius trumpai ir be jokios jo konkrečių argumentų analizės. Maskvos miesto teismas rėmėsi tuo, 

kad pareiškėjas pateikė prieglobsčio prašymą tik po jo sulaikymo. EŽTT pažymėjo, jog šiuo 
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aspektu pareiškėjo nusiskundimo esmė buvo tai, kad jam grėsė Uzbekijos pareigūnų persekiojimas 

dėl kaltinimų rimtais nusikaltimais, baudžiamais ilgais metais kalėjime, apie ką jis sužinojo tik 

sulaikymo metu, ir kankinimai įkalinimo vietoje. Teismas pakartojo, kad nors tai, jog asmuo 

nepateikia prieglobsčio prašymo iškart atvykęs į kitą valstybę, gali būti svarbu vertinant jo 

pareiškimo patikimumą, nėra įmanoma vienoje svarstyklių pusėje pasverti kankinimų riziką, o 

kitoje – asmens išsiuntimo priežastis, kurias nurodo išsiunčianti valstybė (negali būti atsižvelgiama 

į asmens elgesį, kad ir koks nepageidautinas ar pavojingas jis būtų, žr. Abdolkhani ir Karimnia 

prieš Turkiją, pareiškimo Nr. 30471/08, 91 par.) Todėl nacionalinių teismų motyvai dėl to, kad 

pareiškėjas nepateikė prašymo dėl pabėgėlio statuso tinkamu laiku, savaime nepaneigia jo teiginių 

pagal Konvencijos 3 straipsnį.  

Teismas nebuvo įtikintas, kad pareiškėjo nusiskundimas buvo tinkamai išnagrinėtas 

nacionalinių teismų, todėl toliau jis pats nagrinėjo, ar pareiškėjui Uzbekijoje gresia reali rizika dėl 

elgesio, draudžiamo Konvencijos 3 straipsnyje. EŽTT pažymėjo, jog jau ne kartą yra konstatavęs, 

remdamasis įvairiais šaltiniais, kad bendra situacija, susijusi su žmogaus teisėmis Uzbekistane, yra 

nerimą kelianti, kad tarptautiniai šaltiniai rodo, jog egzistuoja nuolatinė rimta netinkamo elgesio su 

kaliniais problema, o policijos sulaikytųjų kankinimo praktika yra apibūdinama kaip sisteminė ir 

taikoma visiems, ir kad nėra jokių konkrečių įrodymų, kurie rodytų esminę pažangą šioje srityje. 

Dėl pareiškėjo asmeninės situacijos Teismas pažymėjo, kad jis buvo ieškomas Uzbekų 

pareigūnų dėl to, kad buvo kaltinamas nacionalinės, rasinės, etninės ir religinės neapykantos 

kurstymu bei dokumentų, kurie kėlė grėsmę nacionaliniam saugumui ir viešajai tvarkai, platinimu. 

Konkrečiai, kaltinimai jam buvo susiję su jo tariama pagalba musulmonų ekstremistų grupei. Tai 

buvo ir prašymo jį išduoti bei arešto orderio pagrindas. Taigi jo situacija panaši į tų musulmonų, 

kurie dėl savo religijos praktikavimo už oficialių institucijų ir gairių ribų buvo kaltinami religiniu 

ekstremizmu ar uždraustų religinių organizacijų naryste ir dėl to jiems kyla padidinta netinkamo 

elgesio su jais (kankinimų) rizika.  

Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, EŽTT padarė išvadą, kad buvo nurodyti rimti 

pagrindai tikėti, kad pareiškėjas susidurtų su realia elgesio, draudžiamo pagal Konvencijos 

3 straipsnį, rizika, jei būtų išsiųstas į Uzbekistaną. 

Pareiškėjas, skųsdamasis dėl sulaikymo dėl administracinio išsiuntimo teisėtumo,  

pažymėjo, kad jo sulaikymas administracinio proceso rėmuose buvo skirtas tam, kad užtikrintų jo 

grąžinimą į Uzbekistaną nepaisant atsisakymo tenkinti ekstradicijos prašymą ir kad dėl to jo 

išsiuntimas prilygtų paslėptai ekstradicijai.  

Teismas pažymėjo, kad sulaikymas gali būti neteisėtas, jei nurodomas sulaikymo tikslas 

yra kitoks nei tikrasis tikslas. EŽTT lygino nagrinėjamą bylą su byla Azimov prieš Rusiją, 

(pareiškimo Nr. 67474/11). Teismas pažymėjo, kad šios bylos skyrėsi tam tikrais aspektais, t. y. 

Azimov byloje sprendimas sulaikyti iki išsiuntimo buvo priimtas dar nesibaigus ekstradicijos 

procesui, ir buvo panaudotas siekiant apeiti maksimalius sulaikymo terminus, nustatytus 

nacionalinėje teisėje. Be to, Azimov byloje du specifiniai elementai kėlė abejonių dėl nacionalinių 

institucijų geros valios: 1) tas teismas, kuris išnagrinėjo pareiškėjo ekstradicijos bylą, rekomendavo 

teisėsaugos institucijoms iš naujo sulaikyti pareiškėją šiuo pagrindu ir 2) pareiškėjo ekstradicija 

buvo „kontroliuojama Rusijos Federacijos Prezidento“, kas implikavo, kad pareiškėjo perdavimas 

Tadžikistano institucijoms buvo didžiausias prioritetas. Tačiau dabar nagrinėjamoje byloje nėra nei 

vieno iš šių elementų.  

Todėl esamomis aplinkybėmis Teismas negali neabejotinai nustatyti, kad pareigūnai 

sulaikė pareiškėją dėl kitų nei nurodė priežasčių. Įmanoma, kad institucijos iš pradžių nepradėjo 

išsiuntimo proceso, kadangi tikėjo, kad ekstradicijos procesas baigsis tuo pačiu rezultatu, todėl 

išsiuntimo proceso pradėjimas tuo pat metu būtų vedęs prie to paties rezultato ir taip pat būtų 

administracinių ir teisminių išteklių švaistymas. Taigi Teismas pripažino, kad pareiškėjo 

sulaikymas iki išsiuntimo siekė vieno iš 5 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytų priežasčių, o būtent 

– kad užtikrintų jo deportaciją.  
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EŽTT taip pat pažymėjo, kad net ir tais atvejais, kai sulaikymo tikslas yra teisėtas, jo 

trukmė neturėtų viršyti tokios trukmės, kuri yra būtina siekiamam tikslui. Šiuo atveju pareiškėjas 

buvo sulaikytas teismo įsakymu 2012 m. rugsėjo 19 d. Po pareiškėjo prašymo, 2012 m. spalio 4 d. 

Europos Žmogaus Teisių Teismas nurodė Vyriausybei, kad pareiškėjas neturėtų būti išsiųstas į 

Uzbekistaną vykstant procesui Europos Žmogaus Teisų Teisme. Tuo pat metu pareiškėjas pateikė 

apeliacinį skundą dėl savo sulaikymo, ir apeliacinės instancijos teismas jį tenkino. Taigi pareiškėjo 

sulaikymas po to buvo daugiausia susijęs su laikinu sprendimo išsiųsti pareiškėją vykdymo 

sustabdymu pritaikius 39-tą Teismo taisyklę. 

EŽTT pažymėjo, kad nacionalinio proceso sustabdymas dėl EŽTT laikinosios apsaugos 

priemonės taikymo neturėtų sudaryti situacijos, kai pareiškėjas kamuojasi kalėjime nepagrįstai ilgą 

laiką. Teismas taip pat pastebėjo, kad pagal Administracinių pažeidimų kodeksą maksimali laisvės 

atėmimo formos bauda buvo 30 dienų, o sulaikymas dėl išsiuntimo neturėtų būti baudžiamosios 

prigimties ir turėtų būti lydimas tinkamų saugiklių, kaip yra nustatęs Rusijos Konstitucinis Teismas. 

Šiuo atveju „prevencinė“ priemonė buvo daug sunkesnė nei „baudžiamoji“ priemonė, o tai nėra 

normalu. Teismas taip pat pažymėjo, kad kol buvo taikoma laikinoji apsaugos priemonė institucijos 

iš naujo nenagrinėjo klausimo dėl besitęsiančio pareiškėjo sulaikymo teisėtumo. Galiausiai, nors 

institucijos žinojo, kad bylos nagrinėjimas EŽTT gali kurį laiką užtrukti, jos nebandė rasti 

alternatyvių sprendimų, kurie užtikrintų išsiuntimo įsakymo įvykdymą tuo atveju, jei laikinoji 

apsaugos priemonė būtų panaikinta. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotas 

Konvencijos 5 straipsnio 1 dalies f punkto pažeidimas.  

EŽTT taip pat konstatavo Konvencijos 5 straipsnio 4 dalies pažeidimą dėl to, kad 

pareiškėjui nebuvo prieinama jokia teisminės peržiūros procedūra, kurios metu būtų patikrintas 

pareiškėjo sulaikymo iki išsiuntimo teisėtumas.  

41 straipsnis: 7500 eurų neturtinės žalos atlyginimas. 8000 eurų bylinėjimosi išlaidų 

atlyginimas.    

 

III. TEISĖ Į TEISINGĄ BYLOS NAGRINĖJIMĄ (Konvencijos 6 str.) 

 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. kovo 4 d. sprendimas byloje  

Grande Stevens ir kiti prieš Italiją 

(pareiškimo Nr. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 ir 18698/10, svarbos lygis – 1) 

 

Dėl teisės į teisingą procesą ir nubaudimo antrą kartą už manipuliavimą rinkomis 

 

Faktinės aplinkybės 

 

Pareiškėjai yra dvi italų įmonės, Exor s.p.a. (toliau – Exor) ir Giovanni Agnelli & C. s.a.s. 

(toliau – Giovanni Agnelli), jų vadovas, Gianluigi Gabetti, įgaliotas Giovanni Agnelli atstovas, 

Virgilio Marrone, ir Agnelli grupės teisininkas Franzo Grande Stevens.  

2002 m. įmonė FIAT, kurios pagrindinis akcininkas buvo Exor, pasirašė finansinį susitarimą 

su aštuoniais bankais. Susitarimas galiojo iki 2005 m. rugsėjo 20 d. ir nustatė, kad, jei FIAT 

negrąžintų paskolos, bankai galėtų įskaityti savo reikalavimo teisę gaudami atitinkamą kiekį akcijų 

padidinus FIAT įstatinį kapitalą. Taip jie įgytų 28% kapitalo ir taptų pagrindiniu akcininku, o Exor 

dalis sumažėtų nuo maždaug 30% iki 22%. P. Gabetti susisiekė su teisininku, besispecializuojančiu 

įmonių teisėje, p. Grande Stevens, siekdamas rasti būdą išlaikyti FIAT kontrolę. P. Grande Stevens 

pasiūlė, kad viena galimybė būtų iš naujo derėtis dėl sutarties, kurią Exor sudarė su anglų 

pardavimo banku (angl. merchant bank) Merrill Lynch International Ltd. Ruošdamasis tokiems 

veiksmams, p. Grande Stevens susisiekė su Italijos įmonių ir vertybinių popierių komisija (toliau –

Consob), kad paklaustų techninio klausimo, susijusio su sutarties pakeitimo tvarka. Tuo pat metu jis 

pradėjo derėtis su Merrill Lynch International Ltd.  
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2005 m. rugpjūtį Consob paprašė Exor ir Giovanni Agnelli pateikti pranešimą spaudai su 

informacija, be kita ko, apie bet kokią iniciatyvą, kurios imtasi dėl finansinio susitarimo su bankais 

galiojimo laiko pabaigos. Pranešime spaudai, išleistame kitą dieną ir patvirtintame p. Grande 

Stevens, buvo nurodyta, kad Exor „nei pradėjo, nei nagrinėjo galimybes dėl finansinio susitarimo 

galiojimo laiko pabaigos“ ir kad jis ketina „likti FIAT pagrindiniu akcininku“. Galimas derėjimasis 

iš naujo dėl sutarties su Merrill Lynch International Ltd. nebuvo paminėtas. Giovanni Agnelli 

patvirtino Exor pranešimą spaudai, o p. Grande Stevens tęsė derybas su anglų pardavimo banku. 

 2005 m. rugsėjį Consob buvo informuotas apie vykstančias derybas. Kitą dieną Merrill 

Lynch International Ltd užbaigė susitarimą, pakeičiantį ankstesnę sutartį su Exor, taip leisdamas 

italų bendrovei išlaikyti 30% dalį FIAT. 2006 m. vasarį Consob‘o vidaus prekybos biuras (toliau – 

IT biuras) apkaltino pareiškėjus 1998 m. įstatyminio dekreto Nr. 58 pavadinimu „Rinkų 

manipuliacija“ pažeidimu. Pagal šį dekretą toks elgesys, kai inter alia „skleidžiama informacija... 

galinti suteikti klaidingą ar klaidinančią informaciją, susijusią su finansiniais instrumentais“, buvo 

laikoma pažeidimu. IT biuro teigimu, susitarimas, pakeičiantis sutartį tarp Merrill Lynch 

International Ltd ir Exor buvo pasiektas ar buvo dėl jo tariamasi dar prieš pateikiant pranešimus 

spaudai. Taigi atrodė, kad asmenys, pateikiantys pranešimą spaudai, sąmoningai nepaminėjo to 

fakto, siekdami pateikti klaidingą situacijos vaizdą atitinkamu metu.  

IT biuras persiuntė bylą Consob‘o administracinių sankcijų direktoratui (toliau – 

direktoratas) kartu su pranešimu, kuriame daroma išvada, kad pareiškėjų pateikti argumentai 

neleidžia baigti bylos. Direktoratas persiuntė šį pranešimą pareiškėjams, kviesdamas juos pateikti 

savo argumentus raštu per 30 dienų. 2006 m. spalio 19 d. IT biuras persiuntė direktoratui papildomą 

memorandumą, kuriame jis nurodė, kad nauji procedūros metu išnagrinėti dokumentai negalėjo 

pakeisti ankstesnių išvadų. 2006 m. spalio 26 d. pareiškėjai gavo šio papildomo memorandumo 

kopiją. Buvo nustatytas naujas 30 dienų terminas jų argumentams pateikti. Direktoratas nusiuntė 

savo ataskaitą Komisijai, t. y. pačiam Consob, atsakingam už sprendimo dėl bausmės priėmimą, 

tačiau nenusiuntė jos pareiškėjams. Tuo metu Consob buvo sudarytas iš pirmininko ir keturių 

asmenų, kurie buvo skiriami Prezidento pasiūlius Ministrui Pirmininkui, 5 metų terminui, kurį 

galima pratęsti vieną kartą.  

2007 m. vasarį Consob skyrė administracines sankcijas pareiškėjams, kurios varijavo nuo 

3 000 000 iki 5 000 000 eurų. P. Gabetti, p. Grande Stevens ir p. Marrone buvo taip pat uždrausta 

administruoti, vadovauti ar kontroliuoti bendroves, kurių akcijomis prekiaujama biržoje atitinkamai 

6, 4 ir 2 mėnesius. Jie apskundė šias bausmes Turino apeliaciniam teismui. 2008 m. sausio mėn. 

sprendimais šis teismas sumažino  Giovanni Agnelli, Exor ir p. Gabetti skirtas baudas iki 600 000 

eurų, 1 000 000 eurų ir 1 200 000 eurų. Draudimas p. Gabetti eiti atitinkamas pareigas buvo taip pat 

sutrumpintas nuo 6 iki 4 mėnesių. 2009 m. birželį pareiškėjų skundas dėl teisės buvo atmestas.  

Tuo metu, 2008 m. lapkritį, pareiškėjams buvo iškelta baudžiamoji byla Turino apygardos 

teisme. Pagal įstatyminį dekretą Nr. 58 dėl pareiškėjų elgesio jiems grėsė ne tik administracinės 

sankcijos, skiriamos Consob, bet ir baudžiamosios sankcijos. 2010 m. gruodį Turino apygardos 

teismas išteisino visus pareiškėjus. 2012 m. skundas dėl teisės, pateiktas prokurorų, buvo iš dalies 

tenkintas Kasacinio teismo, kuris panaikino Giovanni Agnelli ir Exor, taip pat ir p. Grande Stevens 

bei p. Gabetti išteisinimą. Tačiau jis paliko nepakeistą p. Maronne išteisinimą. 2013 m. vasarį 

Turino apeliacinis teismas nuteisė p. Gabetti ir p. Grande Stevens už įstatyminio dekreto Nr. 58 

pažeidimą ir išteisino Exor ir Giovanni Agnelli. P. Gabetti ir p. Grande Stevens pateikė skundą dėl 

teisės. Remiantis paskutine informacija, pateikta Teismui, ši byla vis dar buvo nagrinėjama. 

Remdamiesi 6 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjai skundėsi teisingo proceso Consob nebuvimu 

bei šališkumu. Remdamasis 6 straipsnio 3 dalies a ir c punktais, p. Grande Stevens teigė, kad jam 

pateikti kaltinimai buvo pakeisti jam nežinant. Jis skundėsi, kad Consob iš pradžių jį apkaltino kaip 

Exor direktorių ir kad Turino apeliacinis teismas, nors pripažino, kad jis neturėjo tokios 

kompetencijos, vis tiek paliko nepakeistą nuosprendį jam. Pareiškėjai taip pat skundėsi 1 Protokolo 
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1 straipsnio pažeidimu bei 7 Protokolo 4 straipsnio pažeidimu (teisė nebūti teisiamam ar 

baudžiamam du kartus). 

 

 

 

 

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 

6 straipsnio 1 dalis (teisė į teisingą teismo procesą). Teismas pirmiausia atmetė 

Vyriausybės prieštaravimą dėl nepriimtinumo, jog Consob vykusiame procese nebuvo sprendžiama 

dėl baudžiamojo kaltinimo. Teismas sprendė, jog nors sankcija buvo apibūdinama kaip 

„administracinė“ pagal Italijos teisę, baudų, pritaikytų pareiškėjams, sunkumas reiškė, kad jos buvo 

baudžiamosios sankcijos.  

Teismas sutiko, kad atsakovai turėjo galimybę pateikti įrodymus. IT biuro kaltinimas buvo 

jiems perduotas ir jie buvo pakviesti save apginti. Jie taip pat buvo informuoti apie IT biuro 

ataskaitą ir papildomą memorandumą ir turėjo 30 dienų, per kurias galėjo pateikti savo argumentus. 

Šis terminas nebuvo akivaizdžiai nepakankamas, ir pareiškėjai neprašė, kad jis būtų pratęstas. Vis 

dėlto, ataskaita, kurioje buvo išdėstytos direktorato išvados ir kuri vėliau buvo naudojama 

Komisijai priimant sprendimą, nebuvo perduota pareiškėjams ir jie neturėjo progos apsiginti dėl 

dokumento, galiausiai perduoto organui, atsakingam už sprendimo iš esmės priėmimą. Be to, 

pareiškėjai neturėjo galimybės pateikti klausimus bet kuriems asmenims, kurie galėjo būti apklausti 

IT biuro. 

Teismas taip pat pažymėjo, kad Consob procedūra buvo rašytinė ir kad pareiškėjai neturėjo 

galimybės dalyvauti nei viename Komisijos susirinkime. Nors pareiga surengti viešą posėdį nėra 

absoliuti, tačiau prašymo jį surengti netenkinimas gali būti pateisinamas tik retais atvejais. Šiuo 

atveju viešas ir prieinamas pareiškėjams žodinis posėdis buvo būtinas. Vyko ginčas dėl faktų, 

konkrečiai dėl derybų su Merrill Lynch International Ltd. progreso. Be to, kai kuriems pareiškėjams 

grėsusios sankcijos buvo ne tik finansiškai sunkios, bet ir stigmatizuojančios, kadangi jos statė į 

pavojų jų integralumą bei profesinį autoritetą. Dėl to Teismas padarė išvadą, kad Consob vykusi 

procedūra neatitiko visų 6 straipsnio reikalavimų, ypač kiek tai susiję su šalių (kaltintojų ir 

gynybos) lygiateisiškumo principu ir viešu posėdžiu, kuris būtų suteikęs galimybę žodinei akistatai. 

Atsižvelgiant į Consob narių skyrimo tvarką ir kriterijus, nebuvo pagrindų abejoti Consob 

nepriklausomumu dėl jo sąsajų su kitu organu ar institucija, ypač dėl sąsajų su vykdomąja valdžia. 

Be to, šiuo atveju nebuvo jokių požymių, rodančių jo narių šališkumą. Vis dėlto, nors Consob 

taisyklės numatė tam tikrą atskirumą organo, atsakingo už tyrimą, ir organo, atsakingo už 

sprendimą, ar pažeidimas buvo padarytas, ir sankcijų taikymą, šie skirtingi organai veikė 

vadovaujami ir prižiūrimi to paties prezidento. Tai prilygo tyrimo ir sprendimo priėmimo funkcijų 

vykdymui toje pačioje institucijoje, kas baudžiamojoje teisėje yra nesuderinama su nešališkumo 

reikalavimu, įtvirtintu 6 straipsnio 1 dalyje.  

Pareiškėjai galėjo skųsti Consob skirtas sankcijas Turino apeliaciniam teismui, ir pastarojo 

sprendimus apskundė dėl teisės. Nebuvo jokios priežasties abejoti Turino apeliacinio teismo 

nepriklausomumu ir nešališkumu. Jis turėjo teisę spręsti, ar pažeidimas, apibrėžtas įstatyminiame 

dekrete Nr. 58, buvo padarytas, ir turėjo galią panaikinti Consob sprendimą. Jis taip pat turėjo 

įvertinti sankcijų, skirtų dėl tariamo pažeidimo, proporcingumą. Šiuo aspektu jis sumažino baudų 

dydį ir draudimo, skirto kai kuriems pareiškėjams, trukmę, taip pat nusprendė dėl įvairių fakto ir 

teisės argumentų. Taigi Turino apeliacinis teismas iš tikrųjų buvo „teisminė institucija su pilna 

jurisdikcija“. Vis dėlto, jame nebuvo surengtas viešas teismo posėdis. Nors viešas teismo posėdis 

vyko kasaciniame teisme, tas teismas nebuvo kompetentingas nagrinėti bylą iš esmės, nagrinėti 

faktus ar vertinti įrodymus, ir negalėjo būti laikomas institucija su pilna jurisdikcija. Apibendrinant, 

nors procedūra Consob pilnai netenkino teisingumo ir objektyvaus nešališkumo reikalavimų, 
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pareiškėjai vėliau turėjo prieigą prie teisminės institucijos su pilna jurisdikcija. Vis dėlto, pastaroji 

nesurengė viešo teismo posėdžio, kas šiuo atveju buvo Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies 

pažeidimas. 

Teismas nenustatė Konvencijos 6 straipsnio a ir c punktų bei 1 Protokolo 1 straipsnio 

pažeidimų. 

7 Protokolo 4 straipsnis (teisė nebūti dukart teisiamam ar nubaustam už tą patį 

nusikaltimą). Šioje byloje Teismas padarė išvadą, kad pagal 6 straipsnį iš tikrųjų buvo pagrindų 

svarstyti, kad procedūra Consob buvo dėl „baudžiamojo kaltinimo“. Baudos, skirtos Consob ir iš 

dalies sumažintos apeliacinio teismo, įsigaliojo 2009 m. birželį, kai kasacinis teismas paskelbė savo 

sprendimus. Taigi pareiškėjai turėjo būti laikomi jau nubaustais galutiniu teismo sprendimu. 

Nepaisant to, naujas baudžiamasis procesas, pradėtas prieš juos, buvo tęsiamas ir jo metu buvo 

priimti du teismo sprendimai – pirmosios ir antrosios instancijos.  

Be to, proceso Consob metu pareiškėjai iš esmės buvo apkaltinti, jog savo spaudos 

pranešimuose nepaminėjo plano iš naujo derėtis dėl sutarties su Merrill Lynch International Ltd., 

nors toks planas jau egzistavo ir buvo pažengęs. Vėliau jie buvo nubausti Consob ir Turino 

apeliacinio teismo. Baudžiamuosiuose teismuose pareiškėjai buvo apkaltinti, jog tuose spaudos 

pranešimuose nurodė, kad Exor nepradėjo ir nenagrinėjo iniciatyvų dėl finansinio susitarimo 

galiojimo pabaigos, nors susitarimas, pakeičiantis sutartį su Merrill Lynch International Ltd jau 

buvo išnagrinėtas ir sudarytas, siekiant išvengti FIAT akcijų kainos kritimo.  

Teismo nuomone, baudžiamasis procesas aiškiai vyko dėl tų pačių asmenų to paties elgesio 

tą pačią datą. Dėl to naujas procesas dėl antro „pažeidimo“ prasidėjo dėl identiškų įvykių, kurie 

buvo pirmojo ir galutinio nuteisimo pagrindas, o tai savaime buvo 7 Protokolo 4 straipsnio 

pažeidimas. Dėl to Italija turėjo užtikrinti, kad naujas baudžiamasis procesas, pradėtas prieš 

pareiškėjus pažeidžiant šią nuostatą, ir kuris vis dar vyko remiantis naujausia gauta informacija 

prieš p. Gabetti ir p. Grande Stevens, būtų baigtas kaip įmanoma greičiau be jokių neigiamų 

pasekmių pareiškėjams. 

41 straipsnis: 10 000 eurų neturtinės žalos atlyginimas kiekvienam pareiškėjui, 40 000 eurų 

bylinėjimosi išlaidų atlyginimas bendrai visiems pareiškėjams. 

 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. kovo 11 d. sprendimas byloje  

Howald Moor ir kiti prieš Šveicariją 

(pareiškimo Nr. 52067/10 ir 41072/11, svarbos lygis – 2) 

 

Dėl nustatyto 10 metų ieškinio senaties termino, nepaisant to, ar pareiškėjas žinojo apie jam 

asbesto sukeltus padarinius  

 

Faktinės aplinkybės 

 

Pareiškėjai yra Hans Moor, darbininko, mirusio 2005 m. dėl ligos, sukeltos asbesto, su 

kuriuo jis susidūrė darbo metu, žmona ir vaikai. Ši su darbu susijusi liga buvo traktuojama kaip 

nelaimingas atsitikimas darbe pagal federalinį įstatymą. Šveicarijos nacionalinis nelaimingų 

atsitikimų draudimo fondas (CNA) mokėjo įstatyme numatytą anuitetą ir pašalpas iki jo mirties. 

Hans Moor 2005 m. pateikė skundą teismams, siekdamas prisiteisti iš darbdavio turtinės ir 

neturtinės žalos atlyginimą. Hans Moor mirė 2005 m. lapkritį. Nuo 2005 m. gruodžio CNA mokėjo 

jo našlei, p. Howald Moor našlės anuitetą kartu su kitu anuitetu pagal Federalinį įstatymą dėl 

senatvės ir maitintojo netekusių asmenų. P. Howald Moor taip pat gauna išmokas pagal 

kompensacijos schemą, vykdomą jos vyro darbdavio. 2005 m. lapkritį p. Howald Moor pateikė 

skundą CNA dėl neturtinės žalos atlyginimo. Ji teigė, kad draudimo fondas ir jos vyro darbdavys 

buvo solidariai atsakingi už jo mirtį ir kad CNA neatliko savo pareigų, susijusių su sveikata ir 

saugumu darbe. 2006 m. spalį Hans Moor dvi dukterys prisijungė prie proceso. CNA atsisakė 
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tenkinti skundus tuo pagrindu, kad jis negali būti laikomas atsakingas už Hans Moor mirtį. Jis 

pažymėjo, kad Federalinis įstatymas dėl atsakomybės numato 10 metų po žalos atsiradimo senaties 

terminą ir nurodė, kad žala paskutinį kartą atsirado 1978 m. Šis sprendimas buvo apskųstas 

teismams, tačiau teismai pripažino jį teisėtu ir pagrįstu. 

Remdamiesi 6 straipsnio 1 dalimi bei 14 straipsniu siejant jį su 6 straipsnio 1 dalimi, 

pareiškėjai skundėsi daugiausia tuo, kad jų teisė į teismą buvo pažeista. 

 

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 

Teismas pažymėjo, kad latencijos laikotarpis tokioms ligoms gali būti keli dešimtmečiai, 

taigi dešimties metų terminas, kuris pradeda eiti, kai asmuo susiduria su asbesto dulkėmis, 

neišvengiamai būtų pasibaigęs. Dėl to bet kokie ieškiniai dėl žalos atlyginimo būtų atmesti, nes 

senaties terminas sueitų dar prieš aukoms galint objektyviai sužinoti apie savo teisių pažeidimą. 

Teismas pažymėjo, kad buvo įregistruotas įstatymo projektas, numatantis senaties terminų 

reglamentavimo Šveicarijoje pataisas. Vis dėlto, jame nebuvo numatytas joks teisingas problemos 

sprendimas, numatomas tik tam tikras „lengvatinis laikotarpis“ kaip laikinas pagrindas.  

Nors teismas sutiko, kad teisės norma dėl senaties termino buvo siekiama teisėto tikslo, t. y. 

teisinio tikrumo, jis pripažino, kad sisteminis šios taisyklės taikymas asmenims, kenčiantiems nuo 

ligų, kurios gali būti diagnozuojamos tik praėjus daugeliui metų po jas sukėlusių įvykių, užkirto 

kelią šiems asmenims ginti savo teises teisme. Teismas konstatavo, kad tais atvejais, kai yra 

moksliškai pagrindžiama, kad asmuo negalėjo žinoti, kad jis kenčia dėl tam tikros ligos, į tai privalo 

būti atsižvelgiama skaičiuojant senaties terminą. Atsižvelgiant į išimtines šio atvejo aplinkybes, 

teismas padarė išvadą, kad senaties terminų taikymas suvaržė pareiškėjų teisę į teismą taip, jog 

buvo pažeista Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis.  

41 straipsnis: 12 180 eurų neturtinės žalos atlyginimas. 9000 eurų bylinėjimosi išlaidų 

atlyginimas.  

 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. balandžio 15 d. sprendimas byloje  

Stefanetti ir kiti prieš Italiją 

(pareiškimo Nr. 21838/10  ir kiti, svarbos lygis – 2) 

 

Dėl dviejų trečdalių senatvės pensijos praradimo priėmus įstatymo pakeitimus, kurie lėmė 

vykstančio bylinėjimosi baigtį 

 

Faktinės aplinkybės 

 

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 
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laimėjo bylas 

nacionaliniuose teismuose, taip pat kelia abejonių, ar įstatymas Nr. 296/2006 iš tikrųjų turėjo 

įkūnyti 1982 m. įstatymų leidėjo ketinimus. Teismas patvirtino savo išvadas byloje Maggio ir kiti 

prieš Italiją (pareiškimo Nr. 46286/09 ir kt.). 

Išvada: pažeidimas (vienbalsiai). 

 

1 protokolo 1 straipsnis: Byloje Maggio ir kiti faktas, kad pareiškėjas prarado kur kas 

mažiau nei pusę savo pensijos, kas prilygo protingam ir proporcingam sumažinimui, buvo svarbi 

aplinkybė sprendžiant, kad šis protokolo straipsnis nebuvo pažeistas. Atsižvelgiant į didesnį 

pensijos sumažinimą šiuo atveju ir atsižvelgiant į įmokas, mokėtas pareiškėjų, Teismas turėjo iš 

naujo įvertinti šį aspektą ir išnagrinėti pensijos sumažinimo klausimą detaliau. Asmens pensijos 

sumažinimas dviem trečdaliais (ir ne tik priemokos prie pensijos sumažinimas) yra neginčytinai 

pats savaime didelis sumažinimas, kuris rimtai paveikia asmens gyvenimo standartą. Ypatingos 

svarbos yra du veiksniai, jau aptarti byloje Maggio ir kiti. Pirma, tai, kad pareiškėjai, viena vertus, 

buvo sumokėję procentine išraiška mažesnes nei kad būtų mokėję Italijoje įmokas, tačiau, kita 

vertus, jie turėjo sumokėti absoliučia išraiška gan dideles įmokas per ilgą įmokų mokėjimo 

laikotarpį viso jų aktyvaus gyvenimo Šveicarijoje laikotarpiu. Antrasis veiksnys buvo tai, kad 

sumažinimas turėjo tikslą (tačiau ne rezultatą) suvienodinti padėtį ir išvengti nepagrįstų privalumų 

(kylančių iš sprendimo išeiti į pensiją Italijoje) teikimo asmenims, esantiems pareiškėjų situacijoje.  



Teisinės analizės ir informacijos departamentas 2014 m. sausio 1 d. – gegužės 31 d. 

 

19 

 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. kovo 4 d. sprendimas byloje  

Dilipak ir Karakaya prieš Turkiją 

(pareiškimo Nr. 7942/05 ir 24838/05, svarbos lygis – 2) 

 

Dėl pakankamų priemonių nustatyti bylos šalies adresą teismo dokumentams įteikti 

nesiėmimo bei saviraiškos laisvės ribojimo 

 

Faktinės aplinkybės 

                                                 
1
 Valstybės perversmas – vert. past. 
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Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 
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Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. kovo 4 d. sprendimas byloje  

Fazlı Aslaner prieš Turkiją 

(pareiškimo Nr. 36073/04, svarbos lygis – 1) 

 

Dėl atvejo, kai du apeliaciniai skundai nagrinėjami teisėjų kolegijų, kuriose dalyvauja tie 

patys trys teisėjai  

 

 Faktinės aplinkybės 

 

1993 m. pareiškėjas, kuris sėkmingai sudalyvavo konkurse dėl raštinės vedėjo Valstybės 

saugumo teisme pareigų, negalėjo užimti šių pareigų dėl jo reitingavimo. 1997 m. jis pateikė 

prašymą užimti kitas pareigas, tačiau buvo atsisakyta jį priimti, ir jis kreipėsi į administracinį teismą 

dėl šio sprendimo panaikinimo ir jo skundas buvo patenkintas. Teisingumo ministerija pateikė 

skundą dėl teisės. 2000 m. gruodį Vyriausiojo administracinio teismo penktasis administracinis 

skyrius panaikino skundžiamą sprendimą ir grąžino bylą nagrinėti Ankaros administraciniam 

teismui, kuris dar kartą priėmė tokį pat sprendimą, t. y. skundą patenkino. Valstybės institucijoms 

pateikus naują apeliacinį skundą dėl teisės, byla buvo perduota ex officio Vyriausiojo 

administracinio teismo administracinio proceso skyrių generalinei asamblėjai. 2003 m. sausio mėn. 

ši asamblėja panaikino administracinio teismo sprendimą. 3 teisėjai, kurie dalyvavo nagrinėjant 

skundą dėl 2000 m. gruodžio mėn. sprendimo ištaisymo dalyvavo ir 31 teisėjo kolegijoje 

(generalinėje asamblėjoje). 2003 m. gruodį generalinė asamblėja atmetė skundą. 

 

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 

6 straipsnio 1 dalis: pareiškėjo baimė, kad generalinė asamblėja nebuvo nešališka, kilo iš 

fakto, kad trys teisėjai toje kolegijoje prieš tai dalyvavo nagrinėjant pirmąjį skundą dėl teisės. 

Teismui reikėjo nuspręsti, ar, atsižvelgiant į teisminės peržiūros, kurią privalėjo atlikti generalinė 

asamblėja, prigimtį ir apimtį, tie trys teisėjai parodė šališkumą ar gali būti teisėtai laikomi parodę 

šališkumą dėl sprendimo iš esmės.  

Pirmojo skundo dėl teisės nagrinėjimo metu Vyriausiojo administracinio teismo penktasis 

skyrius nagrinėjo klausimą, ar administracinio teismo sprendimas, kuriame buvo konstatuota, kad 

nacionalinę instituciją saistė konkurso reitingavimas net ir skiriant į pareigas kitose teisminėse 

apygardose, atitiko teisę. Tačiau 3 iš 31 teisėjų, kurie dalyvavo generalinėje asamblėjoje, prieš tai 

dalyvavo penktojo skyriaus kolegijoje, taigi tie trys teisėjai dalyvavo toje pačioje byloje priimant 

sprendimą dėl klausimo, kurį jie privalėjo vėl nagrinėti. Dėl to jie teisėtai gali būti laikomi parodę 

šališkumą spręsdami iš esmės dėl antrojo skundo dėl teisės. Vis dėlto, to, kad kai kurie teisėjai prieš 

tai buvo susiformavę nuomonę, savaime neužteko padaryti išvadą, kad generalinės asamblėjos 

nešališkumas buvo paveiktas. Teismas taip pat šiuo atveju sprendė, kad teisėjų, susijusių su 

objektyvaus nešališkumo problema, skaičius ar (sąlyginai maža) proporcija nebuvo lemiama, ir kad 
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kiekybiniai argumentai šiuo atžvilgiu neturėjo įtakos nagrinėjant bylą, atsižvelgiant į tai, kad 

nebuvo jokių rimtų pagrindų, dėl kurių tų trijų teisėjų dalyvavimas generalinėje asamblėjoje su 

balsavimo teise būtų absoliučiai būtinas. Be to, viena iš trijų teisėjų, būdama Vyriausiojo 

administracinio teismo pirmininko pavaduotoja, pirmininkavo generalinei asamblėjai, taigi 

vadovavo ir diskusijoms priimant sprendimą, o tai prilygo papildomai aplinkybei, kuri kenkė 

nešališkumo rodymui. Šios dvi aplinkybės lėmė tai, kad pareiškėjo abejonės dėl generalinės 

asamblėjos, kaip ji buvo suformuota šiuo atveju, objektyvaus nešališkumo, buvo objektyviai 

pagrįstos. 

Išvada: pažeidimas (keturi balsai prieš tris).  

41 straipsnis: 6000 eurų neturtinės žalos atlyginimo.  

 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. balandžio 8 d. sprendimas byloje  

Dhahbi prieš Italiją 

(pareiškimo Nr. 17120/09, svarbos lygis – 2) 

 

Dėl  sprendimo nesikreipti į ESTT nemotyvavimo, dėl atsisakymo išmokėti socialines 

išmokas užsienio piliečiams 

 

Faktinės aplinkybės 

 

Pareiškėjas buvo Tuniso pilietis, kuris turėdamas leidimą gyventi ir dirbti atvyko į Italiją. 

2001 m. jis pateikė prašymą mokėti jam šeimos išmokas, paaiškindamas, kad nors jis ir nebuvo 

Italijos pilietis, kaip to reikalavo atitinkami įstatymai, jis turėjo teisę į išmoką pagal asociacijos 

susitarimą tarp Europos Sąjungos ir Tuniso. Jo prašymas buvo atmestas. Pareiškėjas pateikė skundą 

nacionaliniam teismui. Jis prašė teismo kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su 

klausimu, ar pagal Viduržemio jūros regiono šalių susitarimą Tuniso darbininkui galima atsisakyti 

mokėti atitinkamą išmoką. Jo skundai apeliaciniame bei kasaciniame teismuose buvo atmesti.  

 

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 

6 straipsnio 1 dalis. Nacionaliniai teismai, kurių sprendimų pagal nacionalinę teisę nėra 

galimybės apskųsti, privalo nurodyti priežastis pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 

praktikoje nurodytas išimtis, dėl kurių atsisakoma kreiptis su prašymu priimti prejudicinį sprendimą 

dėl Europos Sąjungos teisės aiškinimo. Taigi jie turėtų išdėstyti priežastis, dėl kurių mano, jog 

keliami klausimai yra neaktualūs, ar kad atitinkama ES teisės norma jau yra ESTT išaiškinta, ar kad 

teisingas ES teisės taikymas yra toks akivaizdus, kad nėra jokių pagrįstų abejonių. 

Kadangi pagal nacionalinę teisę nėra galimybės pateikti skundą dėl kasacinio teismo 

sprendimų, jis privalėjo nurodyti priežastis, dėl kurių atsisako kreiptis su klausimu dėl prejudicinio 

sprendimo priėmimo. Tačiau jis neužsiminė apie pareiškėjo prašymą kreiptis dėl prejudicinio 

sprendimo priėmimo ar apie priežastis, dėl kurių su keliamu klausimu neturėjo būti kreiptasi į 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismą. Taigi sprendime nurodyti motyvai nepaaiškino, ar šis 

klausimas buvo laikomas neaktualiu, ar susijusiu su aiškia norma, ar su tokia norma, kuri jau yra 

išaiškinta ESTT, ar klausimas buvo tiesiog ignoruotas. Be to, kasacinio teismo sprendime nebuvo 

remiamasi ESTT praktika. To pakanka, kad būtų galima daryti išvadą, jog pažeista Konvencijos 

6 straipsnio 1 dalis.  

Išvada: pažeidimas (vienbalsiai). 

 

14 straipsnis, skaitant jį kartu su 8 straipsniu. Nebuvo abejonių, kad su pareiškėju buvo 

elgiamasi kitaip nei su ES darbuotojais, kurie, kaip jis, turėjo dideles šeimas. Priešingai nei šiems 

darbuotojams, jam buvo atsisakyta mokėti atitinkamą šeimos išmoką. Be to, atsisakymas jam 



Teisinės analizės ir informacijos departamentas 2014 m. sausio 1 d. – gegužės 31 d. 

 

23 

 

mokėti šią išmoką buvo išimtinai grindžiamas jo pilietybe, kadangi nebuvo nurodyta, kad 

pareiškėjas neatitiko kitų sąlygų dėl ginčijamos socialinės išmokos skyrimo. Taigi akivaizdžiai dėl 

asmeninės savybės su pareiškėju buvo elgiamasi blogiau nei su kitais asmenimis panašioje 

situacijoje. Dėl to, ar atitinkamu metu buvo objektyvus ir protingas pateisinimas tokiam elgesiui, 

Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas turėjo teisėtą leidimą gyventi ir dirbti Italijoje ir buvo 

apdraustas Nacionaliniame socialinės apsaugos institute, kuriam jis mokėjo įmokas taip pat ir tokiu 

pačiu pagrindu kaip ir ES darbuotojai. Jo gyvenimas Italijos teritorijoje nebuvo trumpalaikis ar 

pažeidžiantis imigracijos įstatymus, ir dėl to jis nepriklausė kategorijai asmenų, kurie bendrai 

neprisidėjo prie viešųjų paslaugų finansavimo ir dėl kurių valstybė galėtų turėti teisėtų priežasčių 

riboti prieigą prie brangių viešųjų paslaugų – tokių kaip nacionalinis draudimas, viešosios išmokos 

ir sveikatos apsaugos programos. Dėl „biudžeto priežasčių“, nurodytų Vyriausybės, Teismas 

pažymėjo, kad nors valstybės biudžeto interesai buvo ginčijamo skirtingo elgesio teisėtas tikslas, šis 

tikslas negali pats savaime pateisinti minėto skirtumo.  Dėl protingos proporcingumo pusiausvyros, 

kuri turėjo būti surasta tarp minėto teisėto tikslo ir naudojamų priemonių, šiuo atveju pilietybė buvo 

vienintelis naudotas kriterijus. Teismas pakartojo, kad tik labai svarūs argumentai galėtų įtikinti jį 

laikyti elgesio skirtumą, grindžiamą išimtinai pilietybe, suderinamu su Konvencija. Tokiomis 

aplinkybėmis, nepaisant nacionalinių institucijų plačios vertinimo laisvės socialinės apsaugos 

srityje, argumentai, nurodyti Vyriausybės, buvo nepakankami, kad būtų galima laikyti, jog buvo 

rasta pagrįsta proporcingumo pusiausvyra, dėl kurios skirtingas elgesys būtų suderinamas su 

Konvencijos 14 straipsnio reikalavimais. 

Išvada: pažeidimas (vienbalsiai).  

41 straipsnis: 10 000 eurų neturtinės žalos atlyginimas, 9 416,05 eurų turtinės žalos 

atlyginimas. 

 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. gegužės 27 d. sprendimas byloje  

Baka prieš Vengriją 

(pareiškimo Nr. 20261/12, svarbos lygis – 2) 

 

Dėl Aukščiausiojo Teismo pirmininko negalėjimo teisme ginčyti priešlaikinį jo įgaliojimų 

nutraukimą, dėl jo saviraiškos laisvės 

 

 Faktinės aplinkybės 

 

Pareiškėjas, András Baka, yra Vengrijos pilietis, buvęs Europos Žmogaus Teisių Teismo 

teisėjas (1991–2008). 2009 m. jis buvo Vengrijos Parlamento išrinktas Aukščiausiojo Teismo 

pirmininku šešerių metų kadencijai iki 2015 m. birželio. Pagal šias pareigas jis taip pat buvo 

Nacionalinės teisingumo tarybos vadovas ir turėjo teisinę pareigą išreikšti savo nuomonę dėl 

įstatymų projektų, susijusių su teismais. Tarp 2011 m. vasario ir lapkričio mėnesių p. Baka 

kritikavo tam tikras įstatymų reformas, įskaitant pasiūlymą sumažinti privalomą pensinį amžių 

teisėjams nuo 70 iki 62 metų. Jis išreiškė savo nuomonę per savo atstovą spaudai, viešuose 

laiškuose ir komunikatuose, įskaitant ir teisėjams, taip pat savo kalboje Parlamente. Nuo 2010 m. 

balandžio Vengrijoje buvo pradėta konstitucinė reforma. Taigi 2011 m. gruodžio mėnesį buvo 

priimtos pereinamosios Vengrijos konstitucijos nuostatos (2011 m. Vengrijos Pagrindinis 

įstatymas), numatančios, kad Aukščiausiojo Teismo teisių perėmėjas bus Kúria (istorinis Vengrijos 

Aukščiausiojo Teismo pavadinimas) ir kad Aukščiausiojo Teismo pirmininko įgaliojimai pasibaigs 

įsigaliojus Pagrindiniam įstatymui. Dėl to p. Baka įgaliojimai pasibaigė 2012 m. sausio 1 d., t. y. 

trys su puse metų prieš įprastą įgaliojimų laiko pabaigą. Dėl to p. Baka prarado atlyginimą, kuris 

priklausė per jo įgaliojimų laiką, taip pat ir kai kurias išmokas pasibaigus įgaliojimų laikui (įskaitant 

išeitinę kompensaciją ir priedą prie pensijos iki gyvos galvos). Pagal kriterijus, nustatytus naujojo 

Kúria prezidento išrinkimui, kandidatai privalėjo turėti bent penkerius metus teisėjavimo Vengrijoje 
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patirties. Laikas, kai asmuo dirbo kaip teisėjas tarptautiniame teisme, nebuvo įskaičiuotas, ir dėl to 

p. Baka negalėjo būti renkamas naujojo Kúria pirmininku. 2011 m. gruodį Parlamentas išrinko du 

kandidatus, Péter Darák kaip naujojo Kúria pirmininką, ir Tünde Handó kaip Nacionalinio teismų 

biuro pirmininką. P. Baka liko pareigose kaip paprastas teisėjas naujajame Kúria. 

Remdamasis Konvencijos 6 straipsnio 1 dalimi, p. Baka skundėsi, kad jis negalėjo savo 

teisių ginti teisme, nes pirmalaikis pirmininko įgaliojimų nutraukimas buvo įrašytas į patį 

Pagrindinį įstatymą ir todėl negalėjo būti peržiūrimas teismine tvarka, netgi Konstituciniame 

Teisme. Remdamasis Konvencijos 10 straipsniu (saviraiškos laisvė), jis teigė, kad jo atleidimas 

buvo rezultatas jo viešai išreikštos kritikos Vyriausybės politikai dėl teismų reformos, kai jis buvo 

Aukščiausiojo Teismo pirmininkas. Jis taip pat teigė, kad jo pirmalaikis atleidimas pažeidė 

1 Protokolo 1 straipsnį (nuosavybės apsauga), 13 straipsnį (teisė į veiksmingą teisinės gynybos 

priemonę) ir 14 straipsnį (diskriminacijos draudimas).  

 

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 

6 straipsnio 1 dalis: Teismas pakartojo, kad valstybės tarnautojams gali būti netaikoma 

6 straipsnio apsauga esant dviem sąlygoms ir Susitariančiosioms valstybėms kilo pareiga įrodyti, 

kad šios sąlygos yra įgyvendintos. Pirmiausia, nacionalinė teisė privalo „aiškiai“ išskirti pareigas ar 

darbuotojų kategoriją, kuriems tokia apsauga yra netaikoma. Antra, toks išskyrimas privalo būti 

objektyviai pateisinamas viešojo intereso pagrindais, šiuo atžvilgiu valstybės privalo parodyti, kad 

ginčo esmė yra susijusi su konkretaus valstybės tarnautojo viešųjų įgaliojimų įgyvendinimu. 

EŽTT nuomone, valstybės institucijos neparodė, kad Vengrijos teisė aiškiai išskirtų, kad 

Aukščiausiojo Teismo teisėjai neturi teisės į teismą. Iš tikrųjų p. Baka teisės į teismą praktiškai 

nebuvo įmanoma įgyvendinti, kadangi jo įgaliojimų nutraukimas buvo numatytas Pagrindiniame 

įstatyme ir kaip toks negalėjo būti ginčijamas Konstituciniame Teisme. Be to, netgi laikant, kad 

nacionaliniai įstatymai specialiai nesuteikė p. Baka teisės į teismą, EŽTT nuomone, nesuteikimas 

teisės į teismą p. Baka nebuvo pateisinamas. Valstybės institucijos neįrodė, kad ankstyvas p. Baka 

įgaliojimų nutraukimas buvo susijęs su valstybės valdžios įgyvendinimu tokiu būdu, kad 

nesuteikimas jam teisingo teismo garantijų būtų objektyviai pateisinamas viešojo intereso 

pagrindais. Taigi Teismas padarė išvadą, kad padarytas  6 straipsnio 1 dalies pažeidimas.  

10 straipsnis (saviraiškos laisvė). Teismas pažymėjo, kad pasiūlymai nutraukti p. Baka 

įgaliojimus, taip pat ir nauji kriterijai kandidatuojantiems į Kúria pirmininko postą buvo pateikti 

Parlamentui po to, kai p. Baka viešai išreiškė savo nuomonę apie daugelį įstatymo reformų, 

paveikiančių teismus, ir šie pasiūlymai buvo priimti per ypač trumpą laiką. Be to, tai, kad 

Nacionalinės teisingumo tarybos pirmininko funkcijos buvo atskirtos nuo naujojo Kúria pirmininko 

funkcijų, nebuvo savaime pakankama, kad būtų galima daryti išvadą, jog funkcijos, kurioms buvo 

išrinktas p. Baka, nustojo egzistuoti įsigaliojus Pagrindiniam įstatymui. Galiausiai, nei jo 

sugebėjimas atlikti savo funkcijas, nei jo profesinis elgesys nebuvo kvestionuojamas Vengrijos 

valstybės institucijose. Taigi Teismas nustatė, kad faktai ir įvykių seka, žiūrint į juos kaip į visumą, 

patvirtino p. Baka teiginį, kad jo įgaliojimų ankstyvas nutraukimas buvo ne aukščiausios teisminės 

institucijos restruktūrizavimo rezultatas, tačiau susijęs su kritika, kurią jis viešai išreiškė, kai jis 

buvo Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, o tai vertintina kaip jo saviraiškos laisvės ribojimas.  

Toliau teismas nagrinėjo, ar šis ribojimas yra pateisinamas. Pirmiausia, Teismo nuomone, 

itin svarbu buvo tai, kad reformos (teismų sistemos funkcionavimas, teisėjų nepriklausomumas ir 

neliečiamybė, teisėjų pensinis amžius), apie kurias p. Baka išreiškė savo nuomonę, buvo viešojo 

intereso klausimai. Antra, tai buvo ne tik p. Baka teisė, bet ir jo kaip Nacionalinės teisingumo 

tarybos pirmininko pareiga išreikšti savo nuomonę dėl įstatymų reformų, susijusių su teismais. 

Trečia, Teismas pastebėjo, kad jo įgaliojimai buvo nutraukti trys su puse metų prieš pabaigą 

fiksuoto termino, kuris buvo taikomas pagal jo išrinkimo metu galiojusį reglamentavimą, o tai 

sukėlė rimtų piniginių pasekmių p. Baka. Tokios sankcijos galėtų turėti „atbaidantį poveikį“ jo 



Teisinės analizės ir informacijos departamentas 2014 m. sausio 1 d. – gegužės 31 d. 

 

25 

 

saviraiškos laisvės įgyvendinimui ir ypač kėlė pavojų, jog teisėjai bus atgrasinti nuo kritikuojančių 

pastabų apie viešąsias institucijas ir politiką išreiškimo.  

Galiausiai, pirmalaikis p. Baka įgaliojimų nutraukimas negalėjo būti veiksmingai apskųstas 

Vengrijos teismams.  

Teismas padarė išvadą, kad p. Baka saviraiškos laisvės ribojimas nebuvo „būtinas 

demokratinėje visuomenėje“ ir prilygo Konvencijos 10 straipsnio pažeidimui.  

1 Protokolo 1 straipsnis. Teismas pakartojo, kad būsimos pajamos negali būti laikomos 

nuosavybe, nebent jos jau yra uždirbtos ar neabejotinai išmokėtinos, ir kad pagal Konvenciją nėra 

teisės ir toliau gauti tam tikro dydžio atlyginimą. P. Baka atleidimas užkirto kelią jam gauti tolesnį 

atlyginimą. Be to, naujasis įstatymas, išleistas 2011 m., užkirto kelią jam gauti tam tikras išmokas 

išėjus į pensiją. Vis dėlto, tos pajamos nebuvo iš tikrųjų uždirbtos. Jos nebuvo ir aiškiai mokėtinos. 

Todėl ši skundo dalis buvo atmesta kaip nepriimtina (35 straipsnio 4 dalis). 

41 straipsnis (teisingas atlyginimas). Tokiomis aplinkybėmis Teismas padarė išvadą, kad 

dar nebuvo galima spręsti dėl 41 straipsnio taikymo. Todėl šis klausimas buvo atidėtas, 

atsižvelgiant į galimą susitarimą tarp Vyriausybės ir p. Baka (Teismo taisyklių 75 taisyklės 1 ir 

4 p.).  

 

IV. TEISĖ Į PRIVATAUS IR ŠEIMOS GYVENIMO GERBIMĄ (Konvencijos 8 str.) 

 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. sausio 28 d. sprendimas byloje  

I. R. ir G. T. prieš Jungtinę Karalystę 

(pareiškimo Nr. 14876/12 ir 63339/12, svarbos lygis – 2) 

 

Įsakymai išsiųsti iš valstybės, pagrįsti neatskleistais nacionalinio saugumo pagrindais 

 

Faktinės aplinkybės 

 

Byla yra susijusi su dviem užsieniečiais, kuriuos Vidaus departamento valstybės sekretorius 

nusprendė išsiųsti iš Jungtinės Karalystės tuo pagrindu, kad jų buvimas valstybėje neatitiko viešojo 

intereso. Kadangi Valstybės sekretoriaus sprendimai buvo priimti grindžiant nacionaliniu saugumu, 

pareiškėjų skundai dėl tų sprendimų buvo nagrinėjami Specialios imigracijos skundų komisijos 

(SIAC). Dalis proceso SIAC vyko nedalyvaujant pareiškėjams ir jų atstovams, tačiau dalyvaujant 

specialiems advokatams, kurie buvo skirti atstovauti jų interesus (taip vadinama „uždara 

procedūra“). SIAC atmetė jų skundus sprendimuose, kurie buvo palikti nepakeisti Apeliacinio 

teismo. Pareiškime Europos Teismui pareiškėjai skundėsi, kad jų išsiuntimas iš Jungtinės 

Karalystės ir procesas prieš SIAC pažeidė jų teises pagal Konvencijos 8 ir/ar 13 straipsnį, kadangi 

jiems nebuvo suteikta pakankamai informacijos, kad jie galėtų prasmingai gintis dėl įtarimų, 

susijusių su nacionaliniu saugumu. 

 

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 

Pareiškėjų skundai buvo pateikti tik dėl procedūros, kurios laikėsi Valstybės sekretorius, 

priimdamas įsakymus išsiųsti pareiškėjus, ir dėl procedūros SIAC nagrinėjant jų skundus. Kalbant 

konkrečiau, pareiškėjai skundėsi, kad jiems nebuvo suteikta pakankama informacija, kad jie galėtų 

suprasti ir atsakyti į jiems pateiktus kaltinimus. Todėl šiuo atveju buvo tinkama, atsižvelgiant į 

8 straipsnio reikalavimus atskirai ar kartu su 13 straipsniu, nagrinėti procedūrinių saugiklių, kurie 

buvo prieinami pareiškėjams skundžiamo proceso metu, prigimtį ir apimtį. 

Valstybėms pagal Konvencijos 8 straipsnį tenka pareiga atvejais, susijusiais su nacionaliniu 

saugumu, įdiegti procedūrą, kuri užtikrina pusiausvyrą tarp poreikio riboti prieigą prie 

konfidencialios informacijos ir poreikio užtikrinti tam tikrą rungtyniško proceso formą. 
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Procedūrinės garantijos pagal 8 straipsnį varijuoja priklausomai nuo konkretaus atvejo konteksto ir 

tam tikromis aplinkybėmis gali būti ne tokios griežtos kaip tos, kurios yra taikomos pagal 

Konvencijos 5 ir 6 straipsnius. Atskirdamas šį atvejį nuo bylos A. ir kiti prieš Jungtinę Karalystę, 

Teismas pažymėjo, kad speciali nuoroda dėl detalios informacijos poreikio Konvencijos 5 straipsnio 

2 dalyje ir 6 straipsnio 3 dalyje atspindėjo faktą, kad tokiame procese yra sprendžiama dėl asmens 

laisvės, ir kad pamatinis principas yra, jog kiekvienas asmuo turi teisę į laisvę ir asmens saugumą, 

nebent yra taikoma konkreti išimtis. Priešingai, 8 straipsnis negarantuoja užsieniečiams laisvės 

atvykti į pasirinktą valstybę ar joje gyventi ir jų teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą yra 

apibrėžta 8 straipsnio 2 dalyje, kurioje numatytos konkrečios išimtys dėl nacionalinio saugumo 

priežasčių. 

Be to, atsižvelgiant į tai, kad procedūriniai saugikliai pagal 8 straipsnį ir teisė į veiksmingą 

teisinę gynybą pagal 13 straipsnį iš dalies sutampa, 8 straipsnio garantijos turi būti aiškinamos 

atsižvelgiant į 13 straipsnio garantijas. Teismas ankstesniuose sprendimuose konstatavo, kad dėl 

konteksto gali kilti būdingų teisinės gynybos būdų ribojimų, o Al-Nashif prieš Bulgariją byloje 

Teismas paaiškino, kad atvejais, susijusiais su užsieniečių išsiuntimu nacionalinio saugumo 

pagrindais, veiksmingos teisinės gynybos garantija pagal 13 straipsnį reikalauja bent to, kad 

kompetentinga nepriklausoma skundų nagrinėjimo institucija būtų informuota apie priežastis, 

kuriomis grindžiamas deportavimo sprendimas. Teismas nenustatė, kad ši informacija privalo būti 

pateikta išsiunčiamam asmeniui. 

Teismas buvo įtikintas, kad procedūra, taikoma Jungtinėje Karalystėje, suteikė pakankamas 

procedūrines garantijos 8 straipsnio tikslams. SIAC yra visiškai nepriklausomas teismas. Jam buvo 

pateikti visi įrodymai, kuriais buvo pagrįstas Valstybės sekretoriaus sprendimas išsiųsti asmenį. 

SIAC įvyko tam tikros formos rungtyniškas procesas su atitinkamais procedūriniais ribojimais – 

specialių advokatų forma – įslaptintos informacijos naudojimui. Bylos SIAC buvo pirmiausia 

susijusios su įtarimais teroristine veikla: nebuvo jokių įrodymų, kad SIAC būtų leidusi Valstybės 

sekretoriui grįsti sprendimą „nacionalinio saugumo“ interpretacija, kuri būtų neteisėta, 

prieštaraujanti sveikam protui ar savavališka. Tik dalys SIAC sprendimo buvo įslaptintos (arba 

„uždaros“). Pareiškėjui buvo pateiktas „atviras“ sprendimas, suteikiantis tiek informacijos, kiek 

įmanoma apie SIAC sprendimo priežastis. Be to, „uždaros“ sprendimo dalys buvo atskleistos jo 

specialiam advokatui. Galiausiai, SIAC turėjo pilną jurisdikciją spręsti, ar išsiuntimas apribojo 

asmens teises pagal 8 straipsnį ir, jei taip, ar buvo pasiekta tinkama pusiausvyra tarp viešojo 

intereso ir pareiškėjo teisių. Jei SIAC būtų nustatęs, kad išsiuntimas yra nesuderinamas su 

8 straipsniu, jis būtų panaikinęs išsiuntimo įsakymą. 

Procedūra funkcionavo kaip numatyta pareiškėjų atvejais ir Teismas konstatavo, kad 

procedūrų SIAC metu buvo taikytos pakankamos garantijos kaip reikalaujama 8 straipsnio atskirai 

ar siejant jį su Konvencijos 13 straipsniu. 

Išvada: nepriimtinas (aiškiai nepagrįstas). 

 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. balandžio 29 d. sprendimas byloje  

L. H. prieš Latviją 

(pareiškimo Nr. 52019/07, svarbos lygis – 1) 

 

Dėl nacionalinio įstatymo, leidžiančio valstybės institucijai rinkti su pareiškėjos sveikata 

susijusius duomenis, nepakankamo tikslumo 

 

Faktinės aplinkybės 

 

1997 m. gimdymo valstybinėje ligoninėje metu chirurgas atliko pareiškėjai kiaušintakių 

perrišimo operaciją be jos sutikimo. Nepavykus pasiekti taikaus susitarimo pareiškėja pateikė 

civilinį ieškinį ligoninei dėl žalos atlyginimo, kuris galiausiai buvo patenkintas. Tuo metu ligoninės 
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direktorius kreipėsi į Sveikatos apsaugos ir tinkamumo darbui kokybės kontrolės inspekciją (toliau 

– „MADEKKI“), prašydamas įvertinti medicinos paslaugas, kurios buvo suteiktos pareiškėjai jo 

vadovaujamoje institucijoje. Vėliau vykusio administracinio tyrimo metu MADEKKI pateikė 

prašymus ir gavo pareiškėjos sveikatos istorijos duomenis iš trijų skirtingų medicinos institucijų ir 

galiausiai pateikė ataskaitą, kurioje padarė išvadą, kad pareiškėjos gimdymo metu nebuvo pažeisti 

jokie įstatymai. Pareiškėja vėliau pateikė skundą dėl MADEKKI administracinio tyrimo teisėtumo, 

tačiau jos skundas buvo atmestas, Aukščiausiojo Teismo senatui nustačius, kad nacionaliniai 

įstatymai leido MADEKKI tirti sveikatos priežiūros paslaugų gydymo įstaigose kokybę jų prašymu.   

 

 

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. balandžio 22 d. sprendimas byloje  

Nusret Kaya ir kiti prieš Turkiją 

(pareiškimų Nr. 43750/06, 43752/06, 32054/08, 37753/08 ir 60915/08, svarbos lygis – 2) 

Dėl draudimo kaliniams kalbėti telefonu kurdų kalba 

Faktinės aplinkybės 

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 
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Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. gegužės 20 d. sprendimas byloje  

McDonald prieš Jungtinę Karalystę 

(pareiškimo Nr. 4241/12, svarbos lygis – 2) 

 

Dėl naktinės rūpybos sumažinimo vyresnio amžiaus moteriai  

 

 Faktinės aplinkybės 

 

Pareiškėja, Elaine McDonald, yra Britanijos pilietė, gyvenanti Londone. Jos judėjimas yra 

stipriai apribotas. Dėl to ji negali naudotis tualetu be pagalbos. Nuo 2007 m. kovo mėn. vietos 

institucija suteikė jai rūpybą naktį, įskaitant naktinį slaugytoją, kuris jai padėjo naudotis tualetu 

naktį. 2007 m. balandžio 27 d. rūpybos plane buvo padaryta išvada, kad p. McDonald reikėjo 

pagalbos naudojantis tualetu naktį. Tačiau 2008 m. lapkričio 21 d. vietos institucija informavo p. 

McDonald apie sprendimą sumažinti išmokas jos kassavaitinei rūpybai ir pranešė jai, kad ji bus 

aprūpinta sauskelnėmis nakčiai vietoje naktinio slaugytojo. Ji kreipėsi į teismą, prašydama 

panaikinti šį sprendimą tuo pagrindu, jog vietos institucija buvo įvertinusi, kad jai reikia naudotis 
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tualetu naktį ir kad aprūpindama ją sauskelnėmis ji neteisėtai netenkino jos nustatyto poreikio. Ji 

taip pat teigė, kad vietos institucijos veiksmai žemintų jos orumą, o tai prilygtų jos teisės į privataus 

gyvenimo gerbimą pagal Konvencijos 8 straipsnį ribojimui. Skundas buvo atmestas. 

Rūpybos planas buvo peržiūrėtas 2009 lapkričio 4 d. ir 2010 m. balandžio 15 d., ir buvo 

padaryta išvada, kad sauskelnių naudojimas buvo praktiška išeitis p. McDonald tualeto poreikiams. 

Vis dėlto, kol teisminis procesas nesibaigė, buvo pasiektas kompromisas su vietos institucija ir p. 

McDonald toliau gavo naktinį slaugytoją keturias iš penkių naktų per savaitę, o jos partneris jai 

padėjo kitas savaitės naktis. P. McDonald pateikė apeliacinį skundą Apeliaciniam teismui. Teismas 

sutiko, kad tarp 2008 m. lapkričio 2 d. (datos, kai buvo nuspręsta sumažinti p. McDonald slaugymą) 

ir 2009 m. lapkričio 4 d. (datos, kai rūpybos planas buvo pirmą kartą peržiūrėtas), vietos institucija 

pažeidė savo įstatyminę pareigą aprūpinti p. McDonald rūpybos lygiu, atitinkančiu jos įvertintą 

poreikį (o būtent, saugia prieiga prie tualeto). Vis dėlto ji sušvelnino šį pažeidimą susitardama su p. 

McDonald partneriu ir dėl to p. McDonald skundas nebuvo pagrįstas. Nacionalinis teismas taip pat 

konstatavo, kad nebuvo Konvencijos 8 straipsnio pažeidimo. P. McDonald buvo suteiktas leidimas 

pateikti apeliaciją Aukščiausiajam Teismui. Dėl 8 straipsnio šis teismas nustatė, kad nebuvo p. 

McDonald teisės į jos privatų ir šeimos gyvenimą ribojimo. Vis dėlto, jis pažymėjo, kad jei būtų 

buvęs ribojimas, tai jis nebūtų buvęs pagal įstatymą nuo 2008 m. lapkričio 21 d. iki 2009 m. 

lapkričio 4 d., kadangi vietos institucija neaprūpino p. McDonald reikiama pagalba saugiai pasiekti 

tualetą naktį. 2011 m. rugsėjį buvo panaikinta visa naktinė rūpyba.  

 

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 

8 straipsnis (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą). Pirmiausia byloje kilo 

klausimas, ar bylos aplinkybės patenka į „privataus gyvenimo gerbimo“ sąvoką, įtvirtintą 

Konvencijos 8 straipsnyje. Šiuo aspektu Teismas yra konstatavęs, kad „privatus gyvenimas“ 8 

straipsnio prasme yra plati sąvoka, kuri apima inter alia asmens fizinį ir psichologinį integralumą 

(žr. 1992 m. gruodžio 16 d. sprendimą byloje Niemietz prieš Vokietiją, § 29 ir 1998 m. vasario 24 d. 

sprendimą byloje Botta prieš Italiją, § 32), teisę į „asmens vystymąsi“ (Bensaid prieš Jungtinę 

Karalystę, Nr. 44599/98, § 47) ir asmens autonomijos sąvoką (Pretty prieš Jungtinę Karalystę, Nr. 

2346/02, § 61). Teismas taip pat yra ne kartą pažymėjęs, kad 8 straipsnis yra svarbus nagrinėjant 

skundus dėl viešojo finansavimo, skirto palengvinti neįgalių pareiškėjų judėjimą ir gyvenimo 

kokybę (žr., pvz., Zehnalová and Zehnal prieš Čekijos Respubliką, Nr. 38621/97, Sentges prieš 

Nyderlandus, Nr. 27677/02). 

Pretty byloje Teismas konstatavo, kad Konvencijos pati esmė yra pagarba žmogaus orumui 

ir žmogaus laisvei; iš tikrųjų būtent pagal Konvencijos 8 straipsnį gyvenimo kokybės sąvoka tampa 

svarbi, kadangi laikmečiu, kai auga medicinos lygis ir lūkestis dėl ilgesnės gyvenimo trukmės, 

daugybė žmonių yra susirūpinę, kad jie neturėtų būti verčiami tiesiog egzistuoti senyvame amžiuje 

ar būti sudėtingoje fizinės ar psichinės negalios būklėje, kai tai prieštarautų jų tvirtiems 

įsitikinimams apie save ir asmens tapatumą (Pretty prieš Jungtinę Karalystę, § 65). Nors aplinkybės 

dabar nagrinėjamoje byloje žymiai skiriasi nuo Pretty bylos aplinkybių, bet tiek, kiek pareiškėja 

šioje byloje mano, kad rūpybos lygmuo, siūlomas vietos institucijos, sukeltų jai žeminančias ir 

kankinančias pasekmes, ji taip pat susidūrė su grėsme gyventi tokiomis aplinkybėmis, kurios 

„prieštarautų jos tvirtiems įsitikinimams apie save ir asmens tapatumą“. Aukščiausiajame Teisme 

Baronienė Hale savo atskirojoje nuomonėje, atrodo, sutiko, kad žmogaus orumo aspektai yra 

paliečiami, kai asmuo, kuris gali kontroliuoti savo kūno funkcijas, turi elgtis taip lyg negalėtų. 

Teismas sutiko su šiuo bendru pareiškėjos situacijos vertinimu ir neatmetė to, kad konkreti 

priemonė, dėl kurios šiuo atveju skundžiasi pareiškėja, galėjo turėti poveikį jos naudojimuisi teise į 

privatų gyvenimą, kaip jį garantuoja Konvencijos 8 straipsnis. Todėl Teismas konstatavo, kad 

ginčijama priemonė, sumažinanti rūpybos lygmenį pareiškėjai, patenka į Konvencijos 8 straipsnio 

sritį.  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["44599/98"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["2346/02"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["38621/97"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["27677/02"]}
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Teismas, nustatęs, kad p. McDonald rūpybos išmokos sumažinimas tuo pagrindu, kad ji 

galėjo naudoti sauskelnes naktį apribojo jos teisę į šeimos ir privatų gyvenimą pagal Konvencijos 8 

straipsnį, pažymėjo, kad Aukščiausiasis Teismas padarė išvadą – su kuria sutiko ir Vyriausybė – 

kad bet koks jos teisės į šeimos ir privataus gyvenimo ribojimas nebuvo „pagal įstatymą“ 

laikotarpiu nuo 2008 m. lapkričio 21 d. iki 2009 m. lapkričio 4 d. Todėl EŽTT konstatavo, kad šiuo 

laikotarpiu buvo padarytas Konvencijos 8 straipsnio pažeidimas. 

Vis dėlto EŽTT nustatė, kad nuo lapkričio 4 d. vietos institucijos sprendimas nesuteikti jai 

naktinio slaugytojo, kad padėtų jai naudotis tualetu, buvo pagal nacionalinį įstatymą. Šis ribojimas 

siekė teisėto tikslo, o būtent – valstybės ekonominės gerovės ir kitų rūpybos gavėjų gerovės. Todėl 

pagrindinis klausimas buvo, ar šis ribojimas buvo „būtinas demokratinėje visuomenėje“, ypač 

kalbant apie valstybės ekonominę gerovę. Ieškodamas šios pusiausvyros Teismas turėjo omenyje, 

kad valstybės turėjo reikšmingą diskreciją („plačią vertinimo laisvę“) klausimuose, susijusiuose su 

socialine, ekonomikos ir sveikatos apsaugos politika, ypač spręsdamos, kaip paskirstyti ribotus 

išteklius. Todėl ne Teismui buvo keisti kompetentingos nacionalinės institucijos atliktą ginčijamos 

priemonės esmės vertinimą savo vertinimu. Šiuo atžvelgiu Teismas nustatė, kad tiek vietos 

institucija (per reguliarų rūpybos peržiūrėjimą), tiek nacionaliniai teismai (įskaitant Apeliacinį 

teismą ir Aukščiausiąjį Teismą) rado pusiausvyrą tarp p. McDonald rūpybos poreikio ir valstybės 

socialinės atsakomybės už kitų rūpybos gavėjų gerovę apkritai visuomenėje. Todėl, nepaisant labai 

sielvartą keliančios situacijos, kurioje atsidūrė p. McDonald, Teismas nusprendė, kad nuo 2009 m. 

lapkričio 4 d. jos teisės privatų gyvenimą ribojimas buvo proporcingas ir pateisinamas kaip „būtinas 

demokratinėje visuomenėje“ ir atmetė tą jos skundo dalį kaip nepriimtiną.  

41 straipsnis: 1000 eurų neturtinės žalos atlyginimas, 9500 eurų bylinėjimosi išlaidų 

atlyginimas. 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. kovo 11 d. sprendimas byloje  

Jelševar ir kiti prieš Slovėniją 

(pareiškimo Nr. 47318/07, svarbos lygis – 2) 

 

Dėl tariamo asmens teisių pažeidimo aprašant pareiškėjų motiną kaip veikėją novelėje 

Faktinės aplinkybės 

 

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 

Teismas visų pirma pabrėžė, kad novelė buvo meninės išraiškos forma, saugoma 

Konvencijos 10 straipsnio, kurioje gali būti naudojamas tam tikro laipsnio perdėjimas ar spalvingas 

bei išraiškingas vaizdingumas. Be to, tokių literatūros darbų autorių laisvei buvo suteikta didelio 

laipsnio apsauga pagal Konvenciją. Tais atvejais, kai asmens reputacija yra paveikiama išleidus 

knygą, turi būti randama pusiausvyra tarp teisės į privataus gyvenimo gerbimą ir saviraiškos laisvės. 

Jei tokia pusiausvyra yra nustatoma nacionaliniu lygmeniu, Teismui reikia pateikti svarių 

priežasčių, kad jis pakeistų nacionalinių teismų požiūrį savo požiūriu. Pareiškėjų atveju Slovėnijos 
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Konstitucinis Teismas padarė išvadą, kad novelė buvo parašyta kaip grožinės literatūros kūrinys ir 

kad joje aprašyti įvykiai vidutinio dabartinio skaitytojo negali būti laikomi faktais apie realius 

žmones. Be to, kontraversiškos novelės ištraukos nelaikytinos įžeidžiančiomis, jose naudotas stilius 

ar posakiai nebuvo įžeidžiantys ar pažeminantys. Atsižvelgiant į tai, kad priežastys, nurodytos 

Konstitucinio Teismo, buvo tinkamos ir atitiko iš EŽTT praktikos kylančius principus, ieškodamos 

pusiausvyros tarp konfliktuojančių interesų pareiškėjų atveju nacionalinės institucijos neperžengė 

savo vertinimo laisvės ribos. 

Išvada: pareiškimas nepriimtinas (aiškiai nepagrįstas).  

 

 

 

 

 

V. SAVIRAIŠKOS LAISVĖ (Konvencijos 10 str.) 

 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. balandžio 17 d. sprendimas byloje  

Mladina d.d. Ljubljana prieš Slovėniją 

(pareiškimo Nr. 20981/10, svarbos lygis – 2) 

 

Dėl nurodymo leidėjui sumokėti žalos atlyginimą už straipsnį, aštriai kritikuojantį 

Parlamento nario pastabas ir elgesį per Parlamento diskusijas dėl tos pačios lyties asmenų 

santykių reglamentavimo  

 

Faktinės aplinkybės 

 

Pareiškėjas (įmonė) publikavo straipsnį, aštriai kritikuojantį S. P., tuo metu buvusį 

Parlamento nariu, už jo pasisakymus ir elgesį per diskusiją Parlamente dėl tos pačios lyties asmenų 

santykių reglamentavimo. Straipsnyje S. P. elgesys buvo apibūdinamas kaip asmens „su smegenų 

negalia“ (angl. „cerebral bankrupt“), kuris valstybėje, turinčioje labiau ribotus žmogiškuosius 

išteklius, net negalėtų susirasti darbo kaip pradinės mokyklos sargas. Tos diskusijos Parlamente 

metu S. P. vaizdavo homoseksualus kaip apskritai nepageidautiną visuomenės dalį. Tam kad 

pabrėžtų savo mintį, jis imitavo homoseksualų vyrą naudodamas specifinius gestus, kurie, pasak 

nacionalinių teismų, priminė gestus, kuriuos aktoriai naudoja vaizduodami homoseksualus. S. P. 

pateikė ieškinį, ir pareiškėja (įmonė) privalėjo sumokėti žalos atlyginimą ir publikuoti įžanginę ir 

rezoliucinę apygardos teismo sprendimo dalis savo savaitiniame žurnale. Nacionaliniai teismai 

laikė, kad ginčijami teiginiai buvo objektyviai įžeidžiantys, jiems trūko pakankamo faktinio 

pagrindo, ir tokios įžeidžiančios kalbos naudojimas neatitiko tikslo skleisti informaciją visuomenei.  

 

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 

Ginčijamas teiginys buvo pateiktas žiniasklaidoje politinių diskusijų kontekste dėl viešojo 

intereso klausimo, kur buvo galima taikyti tik nedaugelį ribojimų. Be to, politikas turėjo rodyti 

daugiau tolerancijos nei privatus asmuo, ypač kai jis pats prieš tai išsakė viešus teiginius, kuriuos 

buvo galima kritikuoti. Šiuo aspektu Teismas pakartojo, kad žurnalistų laisvė taip pat apima 

galimybę tam tikru mastu perdėti ar netgi provokuoti.  

Žodžiai, naudoti apibūdinti S. P. elgesį, buvo iš tikrųjų kraštutiniai ir galėjo pagrįstai būti 

laikomi įžeidžiančiais. Vis dėlto ginčijama pastaba, apibūdinanti jį kaip „su smegenų negalia“ (angl. 

„cerebral bankrupt“) buvo subjektyvaus pobūdžio. Faktai, kuriais šis teiginys buvo grindžiamas, 
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buvo detaliai išdėstyti ir po jų apibūdinimo buvo pateiktas autoriaus komentaras, kuris, Teismo 

nuomone, buvo metaforos pobūdžio. Intensyvių diskusijų kontekste, kai nuomonės buvo išreikštos 

su menkais suvaržymais, Teismas interpretavo ginčijamą teiginį kaip stipraus nepritarimo išraišką, 

o ne kaip S. P. intelektualių gebėjimų faktinį vertinimą. Žvelgiant šioje šviesoje, jo kalbos ir elgesio 

apibūdinimas turėjo būti laikomas pakankamu pagrindu ginčijamam teiginiui. 

Be to, šis teiginys buvo priešprieša paties S. P. teiginiams, kuriuos buvo galima laikyti 

pajuoka, skatinančia neigiamus stereotipus. Galiausiai, straipsnis atitiko ne tik S. P. 

provokuojančius komentarus, bet ir stilių, kuriuo jie buvo išreikšti. Netgi įžeidžianti kalba, kuri gali 

nepatekti į saviraiškos laisvę, jei jos vienintelis tikslas yra įžeisti, gali būti saugoma, kai ja siekiama 

grynai stiliaus tikslų. Atsižvelgdamas į kontekstą, kuriame ginčijami teiginiai buvo išsakyti, bei 

straipsnio stilių, Teismas konstatavo, kad jie neprilygo asmens puolimui be pagrindo. Taigi 

nacionaliniai teismai įtikinamai nenustatė jokio neatidėliotino visuomenės poreikio, dėl kurio S. P. 

reputacijai turėtų būti teikiamas didesnis prioritetas nei pareiškėjo saviraiškos laisvei, ir 

nagrinėjamas ribojimas nebuvo būtinas demokratinėje visuomenėje. 

Išvada: pažeidimas (vienbalsiai). 

41 straipsnis: pažeidimo nustatymas yra pakankamas neturtinės žalos atlyginimas. Priteistas 

2 921,05 EUR turtinės žalos atlyginimas.  

 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. balandžio 17 d. sprendimas byloje  

Brosa prieš Vokietiją 

(pareiškimo Nr. 5709/09, svarbos lygis – 2) 

 

Dėl teismo įsakymo, draudžiančio dalinti skrajutes, kuriose teigiama, kad kandidatas vietos 

rinkimuose buvo „priedanga“ nacių organizacijai 

 

Faktinės aplinkybės 

 

Rengiantis 2005 m. savivaldos rinkimams pareiškėjas norėjo išplatinti skrajutes, kuriose 

buvo teigiama, kad mieste veikė neonacių organizacijos ir rinkėjai buvo kviečiami nebalsuoti už 

vieną iš kandidatų į merus, F. G., kadangi jis teikė „priedangą“ asociacijai, kuri buvo „itin 

pavojinga“. Pagrindžiant šį teiginį buvo pateikta nuoroda į laišką vietinio laikraščio redaktoriui, 

kuriame F. G. teigė, kad ši asociacija neturėjo jokių kraštutinių dešiniųjų polinkių. F. G. gavo 

teismo įsakymą, draudžiantį pareiškėjui platinti tas skrajutes ar skleisti kitus teiginius, kurie gali jį 

vaizduoti kaip neonacių organizacijų rėmėją. Apygardos teismas nustatė, kad teiginys skrajutėse 

pažeidė F. G. asmens teises ir kad pareiškėjas nepateikė pakankamų įrodymų, kad paremtų savo 

teiginius. 

 

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 

Vienintelis klausimas šioje byloje buvo, ar nagrinėjamas ribojimas buvo būtinas 

demokratinėje visuomenėje. Skrajutės buvo platinamos rengiantis mero rinkimams ir jose buvo 

išdėstytas pareiškėjo požiūris dėl kandidato tinkamumo šioms pareigoms. Kadangi skleidžiama 

informacija buvo politinio pobūdžio ir susijusi su viešuoju interesu, buvo mažai erdvės pareiškėjo 

saviraiškos laisvės ribojimui. Dėl pareiškėjo teiginio, kad minėta asociacija buvo itin pavojinga 

neonacių organizacija, Teismas negalėjo sutikti su nacionalinių teismų vertinimu, kad tai buvo 

tiesiog teiginys dėl fakto. Nacionaliniai teismai pabrėžė, kad nacionalinė žvalgybos tarnyba tęsė 

šios organizacijos stebėjimą įtardama ją dėl ekstremistinių polinkių, kas rodė, kad vyko diskusijos 

dėl asociacijos politinės orientacijos. Sąvoka „neonaciai“ galėjo reikšti skirtingus dalykus 

skaitytojams, taigi joje buvo aiškus vertinamasis elementas, kurio nebuvo galima visiškai įrodyti. 

Nors nacionaliniai teismai nustatė, kad pareiškėjo išreikšta nuomonė nebuvo be faktinio pagrindo, 
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tačiau jie vis tiek reikalavo „įtikinamų įrodymų“, tad taikė tikslumo laipsnį, kuris buvo arti tokio, 

kurio buvo paprastai reikalaujama nustatant baudžiamojo kaltinimo pagrįstumą. Tai buvo 

neproporcingai aukštas pagrįstumo įrodymais standartais.  

Dėl pareiškėjo teiginio, kad F. G. suteikė „priedangą“ asociacijai, Teismas negali pritarti 

nacionalinių teismų siaurai šios sąvokos interpretacijai, kaip reiškiančiai, kad F. G. žinojo apie 

asociacijos neonacizmą ir tai patvirtino. Nacionaliniai teismai žvelgė į šį teiginį kaip į teiginį dėl 

fakto, kuris neturėjo jokio pakankamo faktinio pagrindo; tačiau iš tikrųjų žodžiais „suteikė 

priedangą“ šiuo atveju buvo užsimenama apie F. G. laišką redaktoriui, kuriuo buvo reaguojama į 

pareiškėjo straipsnį. Laiškas taip pat buvo vykstančių diskusijų dalis ir, Teismo nuomone, sudarė 

pakankamą faktinį pagrindą pareiškėjo teiginiui. Atitinkamai, laikydami, kad ginčijamas teiginys 

buvo grynai teiginys dėl fakto bei reikalaudami neproporcingai didelio įrodymų standarto, 

nacionaliniai teismai nerado teisingos pusiausvyros tarp atitinkamų interesų ir nenustatė 

neatidėliotino visuomenės poreikio, dėl kurio F. G. asmens teisės turėtų turėti pirmenybę prieš 

pareiškėjo teisę į saviraiškos laisvę. 

Išvada: pažeidimas (vienbalsiai). 

41 straipsnis: 3000 EUR neturtinės žalos atlyginimas. 

 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. gegužės 27 d. sprendimas byloje  

Mustafa Erdoğan ir kiti prieš Turkiją 

(pareiškimo Nr. 346/04, svarbos lygis – 2) 

 

Dėl teisės profesoriaus kritikos Turkijos teisėjams už tai, kad jie paleido politinę partiją 

 

 Faktinės aplinkybės 

 

Pareiškėjai yra Mustafa Erdoğan, Turkijos pilietis, gimęs 1956 m., Haluk Kürşad Kopuzlu, 

Turkijos pilietis, gimęs 1975 m., ir Liberte A. Ş., akcinė bendrovė ir teisės žurnalo „Liberalus 

mąstymas“ leidėja. 

2001 m. p. Erdoğan, konstitucinės teisės profesorius, publikavo straipsnį šiame žurnale, o 

šį straipsnį redagavo p. Kopuzlu. Šiame straipsnyje buvo kritikuojami Konstitucinio Teismo teisėjai 

dėl jų sprendimo paleisti politinę partiją, kurios pavadinimas buvo Fazilet. Straipsnyje buvo 

kvestionuojama, ar teisės požiūriu sąlygos politinei partijai paleisti egzistavo. Straipsnyje taip pat 

buvo leista suprasti, kad teisėjai buvo nekompetentingi bei buvo kvestionuojamas jų nešališkumas. 

Trys teisėjai pradėjo atskirus teisminius procesus prieš pareiškėjus, teigdami, kad šis straipsnis buvo 

rimtas asmeninis išpuolis prieš jų garbę ir integralumą. Nacionalinių teismų sprendimai atskiruose, 

tačiau susijusiuose teismo procesuose buvo priimti 2002 – 2004 m. Juose buvo konstatuota, kad 

pasakymais, naudotais straipsnyje, buvo leidžiama suprasti, kad Konstitucinio Teismo teisėjai buvo 

šališki ir nekompetentingi, ir tai buvo šmeižtas. Pareiškėjams buvo įsakyta sumokėti kompensacijas 

kiekvienam atitinkamam teisėjui. 

Remdamiesi konkrečiai Konvencijos 10 straipsniu pareiškėjai skundėsi, kad nacionalinių 

teismų sprendimai pažeidė jų teisę į saviraiškos laisvę. Jie skundėsi, kad teisėjų kritika buvo 

pateisinama, kadangi rėmėsi faktais, atitiko įstatymą ir pateko į priimtinos teisėjų kritikos 

demokratinėje visuomenėje ribas.     

 

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 

10 straipsnis (teisė į saviraiškos laisvę). Teismas nustatė, kad nacionalinių teismų 

sprendimai, dėl kurių buvo skundžiamasi, prilygo jų saviraiškos laisvės ribojimui, nustatytam 

Turkijos teisėje. Taigi klausimas buvo ar šis ribojimas buvo pateisinamas kaip „būtinas 

demokratinėje visuomenėje“ kitų reputacijos ir teisių apsaugai. Teismas pakartojo, kad problemos, 
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susijusios su teisingumo sistemos funkcionavimu, yra bendrojo intereso klausimas, ir jam taikoma 

apsauga pagal 10 straipsnį. Nagrinėjamas straipsnis, parašytas akademiko, prisidėjo prie bendrojo 

intereso diskusijų dėl būdo, kuriuo Konstitucinis Teismas priėmė sprendimus kai kuriais klausimais. 

Tai jau buvo tulžingų diskusijų Turkijoje dalis ir visuomenė turėjo teisėtą interesą būti apie jas 

informuota. Teismas pabrėžė akademinės laisvės svarbą ir paaiškino, kad ši laisvė nėra ribojama tik 

akademiniu ar moksliniu tyrimu, bet apima ir akademikų galimybę laisvai išreikšti savo nuomonę, 

net jei ji yra kontraversiška ar nepopuliari, savo tyrimų, profesinės ekspertizės ir kompetencijos 

srityse. Be to, teisėjai, veikdami pagal pareigas, turėtų tikėtis, kad jiems bus taikomos platesnės 

priimtinos kritikos ribos nei įprastiems piliečiams, kaip ir politikams, tik šiek tiek mažesniu mastu 

(angl. to a slightly lesser extent).  

Taigi teismai, kaip ir visos kitos viešos institucijos, nėra apsaugoti nuo kritikos ir jų veiklos 

kruopštaus nagrinėjimo. Tačiau kritika turi būti aiškiai atskiriama nuo įžeidimų. Teismas paaiškino, 

kad visuomenė turi pasitikėti teismais ir kad gali būti būtina juos tuo atžvilgiu apsaugoti nuo 

destruktyvių išpuolių, kurie yra iš esmės nepagrįsti.  

Šiuo atveju nacionaliniai teismai nenagrinėjo straipsnyje naudotos kalbos ir pasakymų 

tame kontekste ir toje formoje, kurioje jie buvo išreikšti. Taigi, nors kai kurios straipsnyje pateiktos 

pastabos buvo šiurkščios, jos buvo didžia dalimi vertinamojo pobūdžio, išsakytos bendrais žodžiais, 

su pakankamu faktiniu pagrindu. Jos negali būti laikomos nepagrįstu asmeniniu išpuoliu prieš tuos 

tris teisėjus. Be to, straipsnis buvo publikuotas teisiniame žurnale, o ne populiariame laikraštyje. 

Taigi nacionaliniai teismai nerado tinkamos pusiausvyros tarp pareiškėjų teisės pateikti p. Erdoğan 

nuomonę bendrojo intereso tema ir teisėjų teisės būti apsaugotiems nuo įžeidimo. Taigi Teismas 

nusprendė, kad priežastys, nurodytos siekiant pateisinti pareiškėjų saviraiškos laisvės ribojimą, 

nebuvo pakankamos, kad parodytų, jog ribojimas buvo „būtinas demokratinėje visuomenėje“ 

siekiant apsaugoti kitų reputaciją ir teises, todėl buvo pažeistas Konvencijos 10 straipsnis.  

41 straipsnis: Teismas nusprendė, kad Turkija privalo sumokėti pareiškėjui p. Erdoğan 

tokią sumą, kokią jis sumokėjo trims teisėjams kaip kompensaciją ir 7 500 eurų neturtinės žalos 

atlyginimą. Kiti pareiškėjai nepateikė prašymo atlyginti jiems žalą.  

 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. kovo 11 d. sprendimas byloje  

Akdeniz prieš Turkiją 

(pareiškimo Nr. 20877/10, svarbos lygis – 2) 

 

Dėl naudotojo skundo dėl priemonių, blokuojančių prieigą prie interneto tinklapio, 

platinančio muziką 

 

Faktinės aplinkybės 

 

2009 m. birželį prokuratūros žiniasklaidos skyrius įsakė užblokuoti prieigą prie tinklalapių 

„myspace.com“ ir „last.fm“ tuo pagrindu, kad šie tinklalapiai platino muziką pažeisdami autorines 

teises. Byloje nėra įrodymų, kad šie tinklalapiai ar Turkijoje įsikūręs interneto paslaugų tiekėjas 

ginčijo šį sprendimą. Pareiškėjo pateikti skundai dėl šios priemonės buvo atmesti 2009 m. rugsėjį ir 

spalį atitinkamai žemesnio ir aukštesnio baudžiamųjų teismų. Teismai, nustatę, kad pareiškėjas 

neturėjo aukos statuso, konstatavo, kad blokavimo priemonė rėmėsi įstatymo Nr. 5846 4 skyriumi 

dėl meno ir intelektinių darbų ir kad ji buvo priimta dėl to, kad atitinkami tinklalapiai pažeidė 

autorines teises, ir kad Fonogramų kūrėjų profesinė sąjunga buvo įteikusi įspėjimus šiems 

tinklalapiams.  

 

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 
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10 straipsnis: pareiškėjas pateikė skundą Teismui kaip tinklalapių, kurie buvo užblokuoti, 

naudotojas. Kaip paprastas naudotojas, jis iš esmės skundėsi dėl priemonės šalutinio poveikio. 

Europos Žmogaus Teisių Teismas pažymėjo, jog interneto naudotojų teisės šiais laikais yra 

pirmos svarbos klausimas asmenims, kadangi internetas tapo esminiu įrankiu saviraiškos laisvės 

įgyvendinimui. Vis dėlto, vien tas faktas, kad pareiškėjas, kaip ir kiti šių tinklalapių naudotojai 

Turkijoje, buvo netiesiogiai paveiktas blokavimo priemonės, nėra pakankama, kad būtų galima jį 

laikyti „auka“ pagal Konvencijos 34 straipsnį. Tinklalapiai, kuriuos paveikė ginčijama blokavimo 

priemonė, buvo muzikos dalijimosi tinklalapiai ir jie buvo užblokuoti, kadangi jie pažeidė įstatymus 

dėl autorinių teisių. Kaip šių tinklalapių naudotojas pareiškėjas naudojosi jų paslaugomis ir neteko 

tik vienos iš daugelio priemonių klausytis muzikos. Taigi jis galėjo be sunkumų prieiti prie 

daugybės muzikinių darbų įvairiomis priemonėmis, kurios nepažeistų autorinių teisių. Be to, 

pareiškėjas neteigė, kad atitinkami tinklalapiai skleidė informaciją, kuri galėtų būti ypatingai jam 

svarbi ar kad prieigos blokavimas turėjo tokį poveikį, dėl kurio iš jo būtų atimtas pagrindinis 

bendravimo šaltinis. Taigi tas faktas, kad pareiškėjui buvo atimta prieiga prie tų tinklalapių, 

neužkirto kelio jam dalyvauti diskusijoje dėl bendro intereso klausimų.  

Teismas pažymėjo, jog dabartinis atvejis galėtų būti atskirtas nuo bylos Ahmet Yıldırım prieš 

Turkiją (pareiškimo Nr. 3111/10, 2012 m. gruodžio 18 d.), kurioje pareiškėjas, kaip tinklalapio 

savininkas ir naudotojas, skundėsi, kad jis negalėjo prieiti prie savo tinklalapio dėl blokavimo 

priemonės. Teismas nustatė, kad bet kokia priemonė, blokuojanti prieigą prie tinklalapio, turėtų būti 

ypač griežto teisinio reglamentavimo dalis, užtikrinanti tiek blokavimo apimties griežtą kontrolę, 

tiek veiksmingą teisminę peržiūrą, kad būtų užkirstas kelias galimam piktnaudžiavimui, kadangi tai 

gali turėti reikšmingą „šalutinės cenzūros“ poveikį. Be to, nors Konvencijos 10 straipsnio 2 dalis 

nesuteikė plačios diskrecijos saviraiškos laisvės ribojimui politiniuose klausimuose, bet valstybės 

turėjo plačią vertinimo laisvę reguliuodamos saviraišką komerciniuose dalykuose, be kita ko, 

atsižvelgiant į tai, kad tos laisvės platumas varijuoja, kai nėra kalbama apie griežtai „komercinę“ 

asmens saviraišką, bet apie asmens dalyvavimą diskusijoje dėl bendrojo intereso. Šiuo atžvilgiu 

nacionalinės institucijos turėjo itin plačią vertinimo laisvę, kiek tai susiję su pusiausvyra tarp 

galimai konkuruojančių interesų tarp „autorinių teisių apsaugos“ ir „teisės į laisvę gauti 

informaciją“. Teismas nebuvo įtikintas, kad šis atvejis buvo susijęs su svarbiu bendrojo intereso 

klausimu.  

Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, pareiškėjas negali teigti esantis 10 straipsnio 

pažeidimo „auka“ dėl ginčijamos priemonės.  

Išvada: nepriimtinas (nesuderinamas ratione personae). 

 

VI. SUSIRINKIMŲ IR ASOCIACIJOS LAISVĖ (Konvencijos 11 str.) 

 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. balandžio 8 d. sprendimas byloje  

Magyar Keresztény Mennonita Egyház ir kiti prieš Vengriją
2
 

(pareiškimo Nr. 70945/11 ir kiti, svarbos lygis – 1) 

 

Dėl pareiškėjams (bažnyčioms) taikomo reikalavimo persiregistruoti, kad vėl gautų 

lengvatas iš valstybės 

 

Faktinės aplinkybės 

 

Pagal 2011 m. Bažnyčių įstatymą, kuris buvo priimtas siekiant išspręsti problemas, 

susijusias su tuo, kaip tam tikros bažnyčios naudoja valstybės resursus, buvo nustatyta dviejų 

pakopų bažnyčios pripažinimo sistema. Tam tikras skaičius bažnyčių buvo pagal įstatymą laikomos 

                                                 
2
 Pateiktas prašymas perduoti bylą svarstyti Didžiajai Kolegijai. 
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įsteigtomis ir turėjo teisę toliau naudotis tam tikrais piniginiais ir fiskaliniais valstybės privalumais 

tam, kad tęstų su tikėjimu susijusią veiklą.  

Pareiškėjai yra religinės bendruomenės arba tokių bendruomenių kunigai ar nariai. 

Pareiškėjų bažnyčios, kurios prieš priimant 2011 m. įstatymą buvo registruotos kaip bažnyčios ir 

galėjo gauti valstybės finansavimą, nebuvo įtrauktos į sąrašą bažnyčių, kurios automatiškai buvo 

laikomos įsteigtomis. Po Konstitucinio Teismo nutarimo religinės asociacijos ar bendruomenės, 

tokios kaip pareiškėjai, galėjo ir toliau veikti kaip bažnyčios ir vadinti save bažnyčiomis. Vis dėlto, 

pagal 2011 m. įstatymą tokios kaip pareiškėjų bažnyčios turėjo pateikti prašymą Parlamentui, kad 

būtų įregistruotos kaip bažnyčios, jei jos norėjo atgauti prieigą prie piniginių lengvatų. Tai, ar 

konkreti bažnyčia galėjo būti įregistruota, priklausė nuo jos narių skaičiaus ir jos egzistavimo 

trukmės, taip pat nuo įrodymo, kad ji nekelia grėsmės demokratijai. 

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 

11 straipsnis (skaitant jį 9 straipsnio šviesoje): pareiškėjų kaip bažnyčių išregistravimas 

sudarė jų teisių pagal 9 ir 11 straipsnius ribojimą. Priemonės teisinis pagrindas buvo įtvirtintas 

2011 m. įstatyme ir siekė teisėto tikslo užkirsti kelią organizacijoms apgaulingai gauti finansines 

lengvatas iš valstybės. Teismas toliau svarstė, ar apribojimas buvo būtinas demokratinėje 

visuomenėje.  

Pagal 11 straipsnį, skaitant jį su 9 straipsniu, religinėms organizacijoms nebuvo numatyta 

teisė turėti specifinį teisinį statusą. Valstybėms buvo numatyta tik pareiga užtikrinti, kad jos turėtų 

galimybę įgyti teisnumą kaip vienetai pagal civilinę teisę. Tačiau Teismas negalėjo nepastebėti 

fakto, kad tam tikrą religiją išpažįstantys asmenys gali pasijusti tik toleruojami – tačiau ne priimami 

– jei valstybė atsisako pripažinti ir remti jų religinę organizaciją, nors suteikia tokį pripažinimą 

kitoms denominacijoms. Tokia juntamo nepilnavertiškumo situacija prieštarauja laisvei išpažinti 

savo religiją. Be to, nebuvo parodyta, kad nebuvo galima imtis mažiau drastiškų problemos 

sprendimų – tokių kaip bažnyčių, kurios, įrodyta, yra įžeidžiamo pobūdžio, teisminė kontrolė ar 

panaikinimas. Ginčijamo įstatymo išdava buvo teisinio reglamentavimo atėmimas iš bažnyčių, ir 

kartais dėl to kylančios toli siekiančios materialinės ir su reputacija susijusios pasekmės.  

Dviejų pakopų bažnyčių pripažinimo sistema kaip tokia gali patekti į valstybių vertinimo 

laisvės ribas ir tokia schema paprastai priklauso tų valstybių, kurios palaiko tokią sistemą, 

istorinėms konstitucinėms tradicijoms. Vis dėlto, Vyriausybė nepateikė jokių įtikinamų įrodymų, 

kad parodytų, jog įsteigtų bažnyčių sąrašas pagal 2011 m. įstatymą pilnai atspindėjo Vengrijos 

istorinę tradiciją.  Atsisakymas registruoti dėl informacijos apie mokymų turinį nepateikimo galėtų 

būti pateisintas būtinumu nuspręsti, ar denominacijos, siekiančios pripažinimo, sukelia kokį nors 

pavojų demokratinei visuomenei. Tačiau pareiškėjai daugelį metų teisėtai veikė Vengrijoje kaip 

religinės bendruomenės ir nebuvo jokių įrodymų, kad būtų imtasi kokios nors procedūros, kuria 

būtų ginčijamas tų bažnyčių teisėtumas tuo pagrindu, kad jos veikia neteisėtai ar piktnaudžiauja. 

Priežastys, dėl kurių reikalaujama persiregistruoti, turėtų būti itin svarios ir įtikinančios.  

Tiesa, kad laisvė išpažinti savo religiją ar tikėjimą nesuteikia pareiškėjų bažnyčioms ar jų 

nariams teisės gauti papildomą finansavimą iš valstybės biudžeto. Vis dėlto religinių bendruomenių 

gautos privilegijos skatina jų religinių tikslų siekimą ir dėl to valstybės institucijoms kyla pareiga 

likti neutralioms jas skiriant. Kai valstybė savanoriškai nusprendžia suteikti tokias teises religinėms 

organizacijoms, ji negali imtis diskriminuojančių priemonių suteikiant, sumažinant ar atimant tokias 

lengvatas. Be to, valstybės turi didelę laisvę pasirinkdamos bendradarbiavimo su religinėmis 

bendruomenėmis formą, įskaitant galimybę pertvarkyti tokias privilegijas įstatymų leidybos 

priemonėmis. Tačiau valstybės neutralumas reikalauja, kad partnerių pasirinkimas būtų pagrįstas 
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patikrinamais kriterijais, kurie užkirstų kelią situacijoms, kuriose asmenys, priklausantys tam tikrai 

religinei bendruomenei, jaučiasi kaip antrarūšiai piliečiai dėl religinių priežasčių, atsižvelgiant į 

mažiau palankų valstybės požiūrį į jų bendruomenę. Šiuo atveju lengvatų atėmimas buvo taikomas 

tik tam tikroms denominacijoms, įskaitant pareiškėjus.  

Teismas nenustatė, kad pareiškėjų bažnyčioms būtų užkirstas kelias praktikuoti savo religiją 

kaip teisiniams vienetams. Vis dėlto, pagal šį reglamentavimą kai kuri religinė veikla, kuria užsiėmė 

bažnyčios, nebuvo prieinama religinėms asociacijoms, o tai darė įtaką jų teisei į kolektyvinę 

religijos laisvę. Dėl šios priežasties tokia diferenciacija neatitiko valstybės neutralumo reikalavimo 

ir toks skirtingas elgesys nebuvo objektyviai pagrįstas.  

Teismas padarė išvadą, kad, panaikindamos pareiškėjų bažnyčios statusą, užuot ėmusios 

mažiau suvaržančių priemonių, nustatydamos politiškai ydingą perregistravimo procedūrą, kurios 

pateisinimas buvo abejotinas, ir elgdamosi su pareiškėjais skirtingai nei su įsteigtomis bažnyčiomis 

ne tik dėl bendradarbiavimo galimybių, bet ir dėl lengvatų su tikėjimu susijusiai veiklai, institucijos 

nepaisė savo neutralumo prieš pareiškėjų bažnyčias pareigos. Šie elementai tiek kartu, tiek atskirai 

reiškė, kad ginčijama priemonė negali būti laikoma atitinkančia „neatidėliotiną visuomenės 

poreikį“.  

Išvada: pažeidimas (penki balsai prieš du). 

41 straipsnis: pažeidimo konstatavimas yra pakankamas neturtinės žalos atlyginimas 

penkiems individualiems pareiškėjams. Klausimas dėl pareiškėjų bendruomenių atidėtas. 

 

VII. TEISĖ Į VEIKSMINGĄ TEISINĖS GYNYBOS PRIEMONĘ (Konvencijos 13 str.) 

 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. kovo 22 d. sprendimas byloje  

A. C. ir kiti prieš Ispaniją 

(pareiškimų Nr. 6528/11 ir kt., svarbos lygis – 2) 

 

Dėl to, jog teisminio proceso dėl tarptautinės apsaugos suteikimo metu nesustabdytas 

pareiškėjų išsiuntimas iš valstybės 

 

 

Faktinės aplinkybės 

 

30 pareiškėjų, kilę iš Vakarų Saharos, 2011 m. ir 2012 m. atvyko į Ispaniją, kur jie pateikė 

prašymus dėl tarptautinės apsaugos. Šie 30 prašymų buvo atmesti, taip pat ir vėlesni prašymai juos 

svarstyti iš naujo. Pareiškėjai kreipėsi į teismą su skundais dėl šių sprendimų teisėtumo, taip pat 

prašė sustabdyti įsakymų išsiųsti juos iš valstybės vykdymą. Įsakęs administracijai laikinai 

sustabdyti pareiškėjų išsiuntimą, Audiencia Nacional
3
 vėliau atmetė 30 prašymų sustabdyti 

išsiuntimo vykdymą. Europos Teismas, į kurį kreipėsi pareiškėjai, taikydamas savo reglamento 39 

straipsnį nurodė Ispanijos Vyriausybei neišsiųsti pareiškėjų, kol vyksta procesas Europos Teisme. 

Audiencia Nacional atmetė skundus, pateiktus kai kurių pareiškėjų. Šie pareiškėjai kreipėsi į 

Aukščiausiąjį Teismą su skundais dėl teisės. Šio sprendimo priėmimo dieną, Teismui nebuvo 

žinoma šių skundų nagrinėjimo baigtis. 

 

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 

Konvencijos 13 straipsnis. Europos Žmogaus Teisių Teismui šiuo atveju nereikėjo nuspręsti, 

ar pareiškėjų išsiuntimo atveju būtų pažeisti Konvencijos 2 ar 3 straipsniai. Būtent Ispanijos 

institucijoms, atsakingoms už prieglobsčio sritį, pirmiausia tenka pareiga išnagrinėti pareiškėjų 

                                                 
3
 Ispanijos nacionalinis teismas, turintis išimtinę kompetenciją. 
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prašymus ir pateiktus dokumentus bei įvertinti riziką, su kuria jie susidurtų Maroke. Teismo esminis 

susirūpinimas šiuo atveju buvo tai, ar egzistavo veiksmingi saugikliai, kurie apsaugotų pareiškėjus 

nuo tiesioginio ar netiesioginio savavališko išsiuntimo į jų kilmės valstybę, atsižvelgiant į tai, kad jų 

skundai dėl tarptautinės apsaugos suteikimo buvo vis dar nagrinėjami nacionaliniuose teismuose.  

39-os Teismo taisyklės taikymas buvo vienintelė priemonė sustabdyti pareiškėjų išsiuntimo 

procedūrą. Po to, kai jų prašymai sustabdyti vykdymą Audiencia Nacional buvo atmesti, nebuvo 

jokių kliūčių juos išsiųsti. Tiesa, teisinės gynybos priemonės veiksmingumas pagal Konvencijos 13 

straipsnį nepriklauso nuo bylos baigties, palankios pareiškėjui. Vis dėlto, be Teismo įsikišimo 

pareiškėjai būtų buvę sugrąžinti į Maroką neišnagrinėjus jų bylos iš esmės taip kruopščiai ir greitai, 

kaip įmanoma, kadangi jų skundai teismui neturėjo automatinio suspensyvinio poveikio, galinčio 

sustabdyti įsakymų dėl jų išsiuntimo vykdymą. Be to, pareiškėjai atvyko į Ispaniją tarp 2011 m. 

sausio ir 2012 m. rugpjūčio, ir nuo to laiko jie buvo teisinio netikrumo ir nesaugumo situacijoje, vis 

dar nesant priimtiems galutiniams sprendimams iš esmės dėl jų prašymų.   

Kai teisinės gynybos priemonė neturi suspensyvinio poveikio ar kai prašymas sustabdyti 

vykdymą yra atmetamas, yra svarbu, kad bylose dėl išsiuntimo, susijusiose su Konvencijos 2 ir 3 

straipsniais, kuriose Teismas pritaikė 39 taisyklę, nacionaliniai teismai veiktų su ypatingu 

darbštumu ir greitai išspręstų bylą iš esmės. Kitu atveju teisinės gynybos priemonė nebebūtų 

veiksminga. Apibendrinant, pareiškėjai neturėjo teisinės gynybos priemonės, kuri atitiktų 

13 straipsnio reikalavimus, kai buvo sprendžiama dėl jų skundų pagal Konvencijos 2 ir 3 

straipsnius.  

Išvada: pažeidimas (vienbalsiai). 

 

46 straipsnis: Atsižvelgiant į ypatingas aplinkybes šioje byloje, į faktą, kad Konvencijos 

13 straipsnio pažeidimas kilo iš to, jog teisminis procesas dėl pareiškėjų prašymų suteikti 

tarptautinę apsaugą neturėjo suspensyvinio poveikio, ir į tą faktą, kad tie prašymai vis dar nebuvo 

išnagrinėti iš esmės, nors pirmoji pareiškėjų grupė pateikė prieglobsčio prašymus atvykę į Ispaniją 

2011 m. sausį, valstybė atsakovė privalo užtikrinti tiek teisiškai, tiek faktiškai, kad pareiškėjai liktų 

Ispanijos teritorijoje, kol jų bylos yra nagrinėjamos ir nėra priimtas galutinis nacionalinių institucijų 

sprendimas  dėl jų prašymų suteikti tarptautinę apsaugą. 

 

VIII. DISKRIMINACIJOS UŽDRAUDIMAS (Konvencijos 14 str.) 

 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. kovo 25 d. sprendimas byloje  

Biao prieš Daniją
4
 

(pareiškimo Nr. 38590/10, svarbos lygis – 2) 

 

Dėl palankesnių sąlygos šeimos susijungimui asmenims, kurie turėjo Danijos pilietybę bent 

28 metus 

Dėl atsisakymo leisti šeimos susijungimą Danijos piliečiui ir jo užsienietei žmonai tuo 

pagrindu, kad sutuoktinių ryšiai su kita šalimi buvo stipresni nei jų ryšiai su Danija 

 

Faktinės aplinkybės 

 

Pareiškėjai yra vyras ir žmona. Pirmasis pareiškėjas yra tapęs Danijos piliečiu 

natūralizacijos būdu. Jis yra Togų kilmės ir gyveno Ganoje nuo 6 iki 21 metų amžiaus, atvyko į 

Daniją 1993 m., būdamas 22 m., ir įgijo Danijos pilietybę 2002 m. Jis susituokė su antrąja 

pareiškėja 2003 m. Ganoje. Ji buvo Ganos pilietė, gimusi ir užaugusi Ganoje, ir santuokos 

sudarymo metu nebuvo buvusi Danijoje bei nekalbėjo daniškai. Po santuokos sudarymo antroji 

                                                 
4
 Pateiktas prašymas perduoti bylą svarstyti Didžiojoje Kolegijoje. 
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pareiškėja pateikė prašymą dėl leidimo gyventi Danijoje, kurį Užsieniečių įstaiga atsisakė tenkinti 

tuo pagrindu, kad pareiškėjai neatitiko reikalavimo pagal Užsieniečių įstatymą (žinomo kaip 

„prisirišimo reikalavimas“), kad pora, prašanti šeimos susijungimo privalo neturėti stipresnių ryšių 

su kita šalimi – pareiškėjų atveju Gana – nei su Danija. „Prisirišimo reikalavimas“ buvo netaikomas 

asmenims, kurie turi Danijos pilietybę bent 28 metus, taip pat ir ne Danijos piliečiams, kurie yra 

gimę ir/ar užaugo Danijoje ir teisėtai joje gyveno bent 28 metus (taip vadinama 28 metų taisyklė 

pagal Užsieniečių įstatymą). Pareiškėjai nesėkmingai apskundė Danijos teismams atsisakymą jiems 

leisti šeimos susijungimą. Pareiškėjai nurodė, inter alia, kad dėl 28 metų taisyklės buvo skirtingai 

elgiamasi su dviem Danijos piliečių grupėmis, t. y. su asmenimis, įgijusiais Danijos pilietybę 

gimimo metu, ir su asmenimis, tapusiais Danijos piliečiais vėliau gyvenime. Dėl to pirmasis 

pareiškėjas negalėjo būti atleistas nuo prisirišimo reikalavimo iki 2030 m., kai jam sukaks 59 metai. 

2003 m. liepą ar rugpjūtį antroji pareiškėja atvyko į Daniją su turistine viza. 2004 m. gegužę 

Švedijoje pareiškėjams gimė sūnus, tačiau jis yra Danijos pilietis dėl savo tėvo pilietybės.   

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 

8 straipsnis: Dėl atsisakymo leisti šeimos susijungimą Danijoje šiuo atveju pareiškėjai 

teigia, jog valstybė atsakovė nesilaikė savo pozityvios pareigos. Nors pirmasis pareiškėjas turėjo 

stiprius ryšius su Togu, Gana ir Danija, jo žmona turėjo labai stiprius ryšius su Gana, bet neturėjo 

jokių ryšių su Danija, išskyrus tai, kad susituokė su pirmuoju pareiškėju, kuris gyveno Danijoje ir 

turi Danijos pilietybę. Pareiškėjams Danijos institucijos niekada nesuteikė jokių užtikrinimų, kad 

antrajai pareiškėjai bus suteikta teisė gyventi Danijoje. Prisirišimo reikalavimui įsigaliojus 2002 m., 

pora, susituokdama 2003 m., negalėjo nežinoti, kad dėl antrosios pareiškėjos imigracijos padėties 

šeimos gyvenimas Danijoje nuo pat pradžių bus rizikingas. Be to, antroji pareiškėja negalėjo tikėtis 

jokios teisės gyventi šalyje paprasčiausiai atvykdama į šalį su turistine viza. Antra vertus, pirmasis 

pareiškėjas pats nurodė, kad, jei jis susirastų apmokamą darbą Ganoje, jis ir jo šeima galėtų ten 

apsigyventi. Taigi nacionaliniai teismai nustatė, kad atsisakymas antrajai pareiškėjai suteikti leidimą 

gyventi Danijoje neužkirto kelio porai įgyvendinti teisę į šeimos gyvenimą Ganoje ar kitoje 

valstybėje. Atsižvelgiant į visa tai, Europos Teismas nenustatė, kad nacionalinės institucijos 

pasielgė savavališkai ar kitaip peržengė savo nuožiūros laisvės ribas, ieškodamos tinkamos 

pusiausvyros tarp viešojo intereso užtikrinti veiksmingą imigracijos kontrolę ir, kita vertus, 

pareiškėjų poreikio pasinaudoti šeimos susijungimo teise Danijoje. 

Išvada: nėra pažeidimo (vienbalsiai). 

14 straipsnis, siejant jį su 8 straipsniu: pareiškėjai nepagrindė, kad buvo diskriminuojami dėl 

rasės ar etninės kilmės taikant 28 metų taisyklę, atsižvelgiant į tai, kad ne Danijos piliečiai, kurie 

gimė ir/ar užaugo Danijoje ir kurie teisėtai gyveno šalyje 28 metus, buvo atleisti nuo prisirišimo 

reikalavimo. Tačiau teismas nustatė, kad buvo elgesio skirtumas tarp pirmojo pareiškėjo, kuris buvo 

Danijos pilietis mažiau nei 28 metus, ir asmenų, kurie buvo Danijos piliečiai ilgiau nei 28 metus. 

28 metų taisyklės tikslas buvo atskirti grupę piliečių, kurie, žiūrint iš bendros perspektyvos, turėjo 

tęstinius ir ilgalaikius ryšius su Danija, taip siekiant, kad būtų neproblemiška leisti šeimos 

susijungimą su užsieniečiu sutuoktiniu, kadangi tokiais atvejais paprastai būtų įmanoma tokiam 

sutuoktiniui sėkmingai integruotis į Danijos visuomenę. Nors toks tikslas yra teisėtas, atrodo 

perdėtai griežta daryti išvadą, kad tam, jog būtų galima preziumuoti, kad asmuo turi stiprius ryšius 

su valstybe, jis privalo turėti tiesioginius ryšius su ta valstybe bent 28 metus. Teismas nebuvo 

įtikintas, kad asmens ryšiai su valstybe nuolat ir ženkliai stiprėja po, pavyzdžiui, 10, 15 ar 20 metų 

buvimo valstybėje. Be to, visi asmenys, gimę Danijos piliečiais, buvo atleisti nuo prisirišimo 

reikalavimo, kai tik jiems suėjo 28 metai, nepaisant to, ar jie yra gyvenę Danijoje, ir ar jie išlaikė 

stiprius ryšius su Danija. Taigi 28 metų taisyklė kur kas labiau paveikė asmenis, kurie įgijo Danijos 

pilietybę vėliau gyvenime, nei asmenis, gimusius su Danijos pilietybe. Iš tikrųjų, galimybės 

įgyvendinti teisę į šeimos susijungimą su užsieniečiu sutuoktiniu Danijoje ir sukurti ten šeimą buvo 

žymiai menkesnės ir beveik iliuzinės, kai Danijoje gyvenantis partneris įgijo pilietybę būdamas 
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suaugęs, kadangi šeima turėtų laukti 28 metus arba sukurti tokius stiprius bendrus ryšius su Danija 

kitais būdais, nepaisant to, jog būtų atskirti, kad įgyvendintų prisirišimo reikalavimą. Tokiomis 

aplinkybėmis Teismas padarė išvadą, kad asmenys, įgiję Danijos pilietybę vėliau gyvenime, turėjo 

labai menkos naudos iš 28 metų taisyklės. Tokia išvada atitinka ir Žmogaus teisių komisaro laiške 

Danijos Vyriausybei padarytas išvadas, jog šis reikalavimas nepagrįstai suvaržo Danijos piliečių, 

įgijusių pilietybę natūralizacijos būdu, teises ir aiškiai juos diskriminuoja, lyginant su Danijos 

piliečiais, gimusiais Danijoje.  

Tačiau Teismas pažymėjo, kad, kai kalbama apie nacionalinius įstatymus, Teismo užduotis 

yra ne vertinti teisės aktus abstrakčiai, tačiau apsiriboti, kiek įmanoma, byloje kilusio ginčo 

sprendimu. Todėl turi būti nuspręsta, ar nagrinėjamų įvykių metu, 2004 m., buvo protingas 

proporcingumo santykis tarp priemonių, kurių buvo imtasi, ir siekiamo tikslo, pareiškėjo atveju 

įgyvendinto 28 metų taisykle. Pareiškėjų bendri ryšiai su Danija buvo aiškiai ne stipresni nei jų 

ryšiai su kita valstybe (Gana). Be to, pirmasis pareiškėjas turėjo Danijos pilietybę mažiau nei dvejus 

metus, kai buvo atsisakyta leisti šeimos susijungimą. Atsisakymas atleisti pareiškėją nuo prisirišimo 

reikalavimo po tokio trumpo laiko, Teismo nuomone, negali būti laikomas neproporcingu pirmiau 

minėtam teisėtam 28 metų taisyklės tikslui. 

Išvada: nėra pažeidimo (keturi balsai prieš tris). 

 

 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. sausio 7 d. sprendimas byloje  

Cusan ir Fazzo prieš Italiją 

(pareiškimo Nr. 77/07, svarbos lygis – 2) 

 

Dėl nesuteikimo teisės susituokusiai porai duoti savo vaikui žmonos pavardę  

 

Faktinės aplinkybės 

 

Pareiškėjai yra susituokusi pora. 1999 m. balandį jiems gimė pirmasis vaikas. Jų prašymas, 

kad ji būtų užregistruota gimimų, santuokų ir mirčių registre su savo motinos pavarde buvo 

atmestas ir vaikas buvo užregistruotas su tėvo pavarde. 2012 m. Milano prefektas leido pridėti 

motinos pavardę prie vaiko vardo.  

 

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 

14 straipsnis siejant jį kartu su 8 straipsniu. Pagal nacionalinį reglamentavimą „teisėtiems 

vaikams“ buvo suteikiama tėvo pavardė gimimo metu. Nacionaliniame reglamentavime nebuvo 

numatyta jokia šios taisyklės išimtis. Tiesa, Prezidento dekretas numatė galimybę pakeisti asmens 

pavardę ir šiuo konkrečiu atveju pareiškėjams buvo leista pridėti žmonos pavardę prie vaiko 

pavardės. Vis dėlto, yra būtina atskirti sprendimą dėl vaiko pavardės jo/jos gimimo metu ir 

galimybę pasikeisti pavardę vėliau gyvenime. Su asmenimis panašiose situacijose, t. y., 

pareiškėjais, atitinkamai vaiko tėvu ir motina, buvo elgiamasi skirtingai. Kitaip nei tėvas, motina 

negalėjo suteikti savo pavardės naujagimiui, nepaisant to, kad jos sutuoktinis su tuo sutiko. 

Teismas turėjo progą nagrinėti panašias problemas bylose Burghartz, Ünal Tekeli, Losonci 

Rose ir Rose. Pirmasis atvejis buvo susijęs su atsisakymu tenkinti vyro prašymą įrašyti žmonos 

pavardę prieš jo pavardę. Antrasis atvejis buvo susijęs su Turkijos teisėje nustatyta taisykle, pagal 

kurią ištekėjusi moteris negalėjo naudoti vien tik savo mergautinės pavardės po vedybų, nors vedęs 

vyras išlaikė savo pavardę, buvusią prieš vedybas. Byla Losonci Rose ir Rose buvo susijusi su 

reikalavimu Šveicarijos teisėje, pagal kurį abu sutuoktiniai privalėjo pateikti bendrą prašymą 

nacionalinei institucijai, jei abu sutuoktiniai norėjo turėti žmonos pavardę, o tokio prašymo 

nepateikus, vyro pavardė automatiškai buvo suteikiama porai kaip naujoji šeimos pavardė po 
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vedybų. Visais šiais atvejais Teismas pakartojo, kad yra svarbu judėti link lyčių lygybės ir 

panaikinti bet kokią diskriminaciją dėl lyties renkantis pavardę. Be to, Teismas pažymėjo, kad 

tradicija, kai šeimos vienovė atskleidžiama visiems šeimos asmenims duodant tėvo pavardę, negali 

pateisinti moterų diskriminacijos. 

Teismas padarė panašias išvadas ir nagrinėjamu atveju, kai „teisėtų vaikų“ pavardės 

pasirinkimas buvo nulemtas vien tik iš tėvų lyties kylančios diskriminacijos. Nagrinėjamu atveju 

taisyklė nustatė, kad vaikui turėjo būti duodama tėvo pavardė, ir nebuvo numatyta jokių išimčių, 

nepaisant sutuoktinių bendro kitokio noro. Nors taisyklė, kad vyro pavardė yra suteikiama 

„teisėtiems vaikams“ galėtų būti būtina praktikoje ir nebūtinai būtų nesuderinama su Konvencija, 

tai, kad nėra įmanoma pasinaudoti šios taisyklės išimtimi registruojant vaiko gimimą yra pernelyg 

griežta ir diskriminuoja moteris. 

Išvada: pažeidimas (šeši balsai prieš vieną). 

41 straipsnis: nepateiktas prašymas. 

46 straipsnis: atsižvelgiant į Teismo išvadas, turėtų būti pakeistas atitinkamas teisinis 

reglamentavimas bei praktika Italijoje, tam, kad būtų užtikrintas jų suderinamumas su šiame 

sprendime padarytomis išvadomis, taip pat, kad būtų užtikrintas Konvencijos 8 ir 14 straipsnių 

laikymasis. 

 

 

IX. NUOSAVYBĖS APSAUGA (1 protokolo 1 straipsnis) 

 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. sausio 28 d. sprendimas byloje  

Bittó ir kiti prieš Slovakiją 

(pareiškimo Nr. 30255/09, svarbos lygis – 1) 

 

Dėl nuomos kontrolės sistemos, nustatančios mažą nuomos mokestį 

 

Faktinės aplinkybės 

 

Po 1948 m., kai buvusioje Čekoslovakijoje buvo įvestas komunistinis režimas, aprūpinimo 

būstu politika buvo paremta doktrina, kuri siekė apriboti ir panaikinti privačią nuosavybę. Kai kurie 

gyvenamieji namai buvo konfiskuoti ir kai kurie gyvenamųjų namų savininkai buvo priversti 

perduoti savo nuosavybę valstybei be jokios arba be tinkamos kompensacijos. Tiems savininkams, 

iš kurių formaliai nebuvo atimta nuosavybė gyvenamuosiuose namuose, buvo nustatyti jų 

nuosavybės teisių suvaržymai. 1964 m. Butų valdymo aktas, kuris galiojo iki 1992 m. sausio 1 d., 

suteikė teisę valstybės institucijoms spręsti dėl butų naudojimo. Specialus reglamentavimas nustatė 

sumas, kurias naudotojai turėjo mokėti. 1992 m. sausio 1 d. „tęstinio naudojimo teisė“ buvo 

pakeista į kontroliuojamos nuomos sistemą. Po 1991 m. kai kurie gyvenamieji namai buvo grąžinti 

jų buvusiems savininkams, tačiau butai šiuose namuose buvo daugiausia užimti reguliuojamos 

nuomos nuomininkų.  

Pareiškėjai yra 21 gyvenamųjų namų Bratislavoje ir Trnavoje savininkai ir 

bendrasavininkai, kuriems buvo nustatyta nuomos kontrolės sistema. Dėl to jiems buvo užkirstas 

kelias laisvai derėtis dėl savo butų nuomos mokesčio ir nutraukti savo butų nuomą jie galėjo tik 

suteikdami nuomininkams tinkamą alternatyvų apgyvendinimą. Vyriausybė svarstė nuomos 

kontrolės problemą daugelį kartų. Pavyzdžiui, įstatymas Nr. 260/2011 iš naujo apibrėžė nuomos 

kontrolės įgyvendinimo sąlygas ir nustatė maksimalią jos trukmę. Pareiškime Teismui pareiškėjai 

skundėsi, kad nuomos mokestis, kurį jie galėjo gauti nepadengė nuomojamo turto išlaikymo išlaidų 

ir buvo neproporcingai mažas palyginus su panašiais butais, kuriems nebuvo taikoma nuomos 

kontrolės schema.  
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Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 

1 Protokolo 1 straipsnis. Teisės aktai, nustatantys nuomos kontrolės sistemą prilygo teisėtam 

pareiškėjų teisių ribojimui, kuriuo buvo siekiama teisėtų socialinės politikos tikslų. Taigi pareiškėjų 

nuosavybės naudojimo kontrolė buvo „atsižvelgiant į bendrąjį interesą“, kaip reikalaujama pagal 

1 protokolo 1 straipsnio 2 paragrafą. Dėl ribojimo proporcingumo Teismas visų pirma pažymėjo, 

kad šiame kontekste, kuriame nuomos kontrolės sistema buvo nustatyta, sprendimas, kaip suderinti 

konkuruojančius interesus buvo susijęs su sudėtingomis socialinėmis, ekonominėmis ir politinėmis 

problemomis, kurias geriausiai gali įvertinti nacionalinės institucijos. Šiuo aspektu, nors tiek 

Vyriausybės politika, tiek teisės aktų pakeitimais buvo planuojama palaipsniui padidinti maksimalų 

leidžiamą nuomos mokestį ir vėliau nustatyti terminą jos nutraukimui, vis dėlto atrodo, kad nuomos 

rinka valstybėje atsakovėje yra neišsivysčiusi ir kad siekiant deklaruotų tikslų buvo neišvengta 

trūkumų. Dėl realaus nuomos kontrolės poveikio vienintelė informacija, kurią Teismas turėjo, buvo 

susijusi su skirtumu tarp maksimalaus leidžiamo nuomos mokesčio pagal šią sistemą ir butų 

nuomos kainų rinkoje. Ši informacija rodė, kad, nepaisant daugelio padidinimų po 2000 m., 

kontroliuojamas nuomos mokesčio dydis buvo kur kas mažesnis nei panašių butų, kuriems nebuvo 

taikoma kontrolės sistema, nuomos mokestis. Taigi pareiškėjų interesai „įskaitant jų teisę gauti 

pelną iš savo nuosavybės“ nebuvo apsaugoti. Šiame kontekste bendruomenės teisėti interesai 

reikalauja, kad būtų teisingai padalyta socialinė ir finansinė našta, susijusi su valstybės 

apgyvendinimo pasiūlos pakeitimu ir reforma. Ši našta negali būti perkelta vienai konkrečiai 

socialinei grupei, kad ir kokie svarbūs kitos grupės ar bendruomenės interesai bebūtų. Atsižvelgiant 

į šiuos argumentus, Teismas padarė išvadą, kad Slovakijos institucijos nenustatė reikiamos teisingos 

pusiausvyros tarp bendro visuomenės intereso ir pareiškėjų teisės į nuosavybę apsaugos.  

Išvada: pažeidimas (vienbalsiai). 

41 straipsnis: atidėta. 

 

Teismas pažymėjo, kad nors valstybė atsakovė ėmėsi priemonių, kad palaipsniui pagerintų 

nuomotojų situaciją, priemonės, nustatytos visiškam nuomos kontrolės pasekmių panaikinimui 

buvo numatytos tik nuo 2017 m. ir nenustatė nieko dėl situacijos, egzistavusios iki jų priėmimo. 

Todėl Teismas pakvietė valstybę atsakovę kaip įmanoma greičiau nustatyti konkrečias ir aiškiai 

reglamentuotas kompensacijos priemones, kad būtų tinkamai ir veiksmingai ištaisytas nustatytas 

pažeidimas.  

 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. gegužės 27 d. sprendimas byloje 

Albergas ir Arlauskas prieš Lietuvą 

(pareiškimo Nr. 17978/05, svarbos lygis – 3) 

 

Dėl restitucijos nuostatų taikymo 

 

Faktinės aplinkybės 

 

1994 m. Vilniaus miesto savivaldybė pareiškėjui E. Albergui, kaip tremtinio šeimos nariui, 

suteikė 0,08 ha dydžio žemės sklypo plotą individualaus namo statybai Vilniuje. 1995 m. E. 

Albergas šį žemės sklypą iš valstybės nusipirko. Pareiškėjas valstybei sumokėjo 422 Lt ir 

panaudojo 423 investicinius čekius. 1997 m. ginčo sklypą E. Albergas už 6 000 Lt pardavė antrajam 

pareiškėjui J. Arlauskui.  

2002 m. lapkričio 27 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priėmė galutinį sprendimą, kuriuo 

konstatavo, kad valstybės žemė E. Albergui buvo parduota neteisėtai. Nustatyta, kad vietos valdžios 

institucijos neturėjo teisės parduoti ginčo sklypo, nes vis dar nebuvo išspręstas nuosavybės teisių 

atkūrimo klausimas, turintis pirmumą. Teismas taip pat konstatavo, kad E. Albergas elgėsi 
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nesąžiningai, įsigydamas ginčo žemės sklypą, tačiau nenurodė jokių šį teiginį pagrindžiančių 

aplinkybių. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas panaikino 1995 ir 1997 m. sandorius bei 1994 m. 

sprendimą perduoti ginčo sklypą. Ginčo sklypas sugrąžintas valstybei, o E. Albergui nustatyta 

pareiga sugrąžinti 6 000 Lt vėliau sklypą įsigijusiam antrajam pareiškėjui J. Arlauskui. Iš valstybės 

E. Albergo naudai priteista 422 Lt suma, tačiau investiciniai čekiai grąžinti nebuvo, nes Teismo 

sprendimo priėmimo metu jie nebeturėjo materialinės vertės. 

Pareiškėjai, teigdami, kad dėl tokio Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimo patyrė 

praradimų, 2004 m. kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybą ir prašė suteikti naują žemės sklypą. Šio 

prašymo institucija netenkino. Nacionalinės žemės tarnybos sprendimas buvo ginčijamas 

administraciniuose teismuose, tačiau nesėkmingai. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2004 

m. spalio 1  d. sprendimu pareiškėjų skundą atmetė. Šio sprendimo nepakeitė ir Lietuvos 

vyriausiasis administracinis teismas, 2005 m. sausio 19 d. priėmęs sprendimą. Administraciniai 

teismai pažymėjo, kad nacionalinės teisės nuostatos, kurių pagrindu E. Albergui buvo perduotas 

žemės sklypas, kreipimosi metu nebegaliojo.  

Galiausiai pareiškėjai bandė inicijuoti teisminį procesą dėl žalos atlyginimo bendrosios 

kompetencijos teismuose. Tačiau Vilniaus m. apylinkės teismas pareiškėjų reikalavimą atmetė, 

nurodydamas, kad pareiškėjai nebuvo sąžiningi ginčo žemės įsigijimo metu. 

Manydami, jog buvo pažeistos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 

(toliau – ir Konvencija) Pirmojo Protokolo 1 straipsnio (nuosavybės teisių apsauga) nuostatos, 

pareiškėjai kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių Teismą (toliau – ir Teismas). Vis dėlto antrasis 

pareiškėjas J. Arlauskas nebendradarbiavo su Teismu pasirengimo bylos nagrinėjimui metu ir jo 

pareiškimas buvo išbrauktas. 

 

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 

Dėl priimtinumo 

 

Vyriausybė teigė, kad pareiškėjas neišnaudojo visų vidaus gynybos priemonių, nes 

neinicijavo teisminio proceso dėl valstybės deliktinės atsakomybės, remdamasis Civilinio kodekso 

6.271 straipsnio nuostatomis (41 p.). 

Šiuo aspektu Teismas pažymėjo, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, priimdamas 2002 m. 

lapkričio 27 d. sprendimą, išsprendė mokėjimų klausimą, panaikindamas žemės pardavimo 

sandorius. Be to, pareiškėjų prašymas atlyginti turtinę žalą, pareikštas bendrosios kompetencijos 

teismui, taip pat buvo atmestas. Teismo vertinimu, nauji teisminiai procesai nebūtų prisidėję prie 

veiksmingos pareiškėjų teisių gynybos, juolab atsižvelgus į tai, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 

sprendimu konstatuota, jog pareiškėjai nesielgė sąžiningai (44 p.). Teismas taip pat atkreipė dėmesį, 

kad pareiškėjai inicijavo administracinį procesą, tačiau Lietuvos vyriausiajam administraciniam 

teismui priėmus 2005 m. sausio 19 d. sprendimą, šis procesas baigėsi nesėkmingai (45 p.). Įvertinęs 

šias aplinkybes, Teismas nusprendė, kad Vyriausybės argumentas dėl vidaus gynybos priemonių 

neišnaudojimo yra nepagrįstas (46 p.). 

 

Dėl ginčo esmės 

 

Įvertinęs ginčo aplinkybes, Teismas konstatavo, kad nacionalinių teismų sprendimas prilygo 

nuosavybės teisių atėmimui Konvencijos Pirmojo Protokolo 1 straipsnio prasme (55 p.). Šis 

trukdymas naudotis nuosavybe buvo nustatytas įstatyme, nes Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 

sprendimą priėmė, remdamasis Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo 

įstatymo ir Civilinio kodekso nuostatomis bei nusistovėjusia teismų praktika panašiose bylose (56 

p.). Teismas taip pat pripažino, kad buvo siekiama teisėto tikslo – ištaisyti valstybės institucijos 
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klaidą ir apsaugoti buvusių žemės savininkų interesus, siekiant atkurti nuosavybės teises natūra (57 

p.). 

 Vertindamas proporcingumą, Teismas pabrėžė, kad būtina užtikrinti, jog taisant senus 

pažeidimus nebūtų sukurta naujų neproporcingų skriaudų. Teisinis reguliavimas turi būti toks, kad 

leistų įvertinti visas nagrinėjamo atvejo aplinkybes tam, kad individams, gera valia įgijusiems 

nuosavybę, nebūtų perkelta atsakomybė, turinti tekti valstybei, konfiskavusiai šią nuosavybę. Kitaip 

tariant, klaidos neturi būti taisomos asmenų sąskaita. Be to, šios klaidos turi būti atskleistos ir 

ištaisytos tinkamo teisinio proceso metu (59 p.).  

Siekdamas nustatyti individui tenkančią naštą, Teismas vertino konkrečias šios bylos 

aplinkybes, t. y. sąlygas, kuriomis ginčo nuosavybė buvo įgyta, ir kompensaciją, kurią gavo 

pareiškėjas vietoj turėtos nuosavybės, taip pat pareiškėjo asmeninę ir socialinę padėtį (60 p.). 

Teismas pripažino, kad nors valstybė, spręsdama ginčo klausimus, susiduria su sudėtingais teisės ir 

faktų vertinimo aspektais, nagrinėjamu atveju trukdymas naudotis nuosavybe priskirtinas valstybei, 

o Vyriausybė nepateikė jokių išskirtinių aplinkybių, galinčių pateisinti šį trukdymą (62 p.). 

Vertindamas pareiškėjo nurodytų įvykių atitiktį Konvencijos nuostatoms, Teismas taip pat 

pabrėžė gero administravimo principo svarbą. Pagal šį principą, tais atvejais, kai kyla grėsmė 

viešajam interesui, ypač kai klausimas yra susijęs su žmogaus teisių apsauga, įskaitant nuosavybės 

teises, viešojo administravimo institucijos privalo veikti greitai ir tinkamai, o svarbiausia – 

nuosekliai (63 p.). 

Teismas nurodė, kad žemės pardavimo procedūras atliko valstybės įgaliojimus turintys 

pareigūnai, o žemės pardavimo sutartis tarp pareiškėjo ir Vilniaus apskrities viršininko 

administracijos buvo sudaryta standartinėmis sąlygomis (64 p.). Teismo vertinimu, pareiškėjas 

turėjo labai ribotas galimybes, jei apskritai kokias, daryti įtaką sutarties sąlygoms ar pardavimo 

kainai, nes šie klausimai pateko į valstybės išimtinę kompetenciją. Todėl valstybės institucijos 

turėjo patikrinti, ar pareiškėjas yra tinkamas subjektas gauti ginčo žemę, taip pat įvertinti, ar žemės 

pardavimas atitinka įstatymų nustatytas procedūras (65 p.).  

Teismas pažymėjo, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, jog pareiškėjai, įgydami 

ginčijamą žemės sklypą, elgėsi „nesąžiningai“, tačiau nebuvo pateikta jokių argumentų, 

paaiškinančių pareiškėjo „nesąžiningumą“. Teismo vertinimu, šis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 

teiginys dar labiau stebina, atsižvelgus į tai, kad du žemesnės instancijos teismai laikė, jog 

pareiškėjai elgėsi sąžiningai ir paklusdami tuo metu galiojusiems įstatymams (66 p). Šiuo aspektu 

Teismas priminė savo nusistovėjusią praktiką, atspindinčią principą, susijusį su tinkamu teisingumo 

vykdymu, pagal kurį teismų sprendimuose turėtų būti nurodyti pakankami argumentai, kuriais 

remiantis priimti šie sprendimai. To negalima pasakyti apie pirmiau minėtą Lietuvos Aukščiausiojo 

Teismo teiginį. Vyriausybė taip pat nenurodė jokių priežasčių ar pagrindimo dėl pareiškėjo 

nesąžiningumo, nors jai tenka pareiga įrodyti, kad pareiškėjas, kuris, preziumuotina, pasitikėjo 

[valstybės institucijomis] ir turėjo teisėtų lūkesčių, jog valstybės institucijos imsis visų priemonių, 

siekdamos išvengti klaidų, susijusių su teisinio reguliavimo taikymu, nesielgė sąžiningai (67 p.). 

Pareiškėjas buvo paprastas pilietis ir pardavimo sandoris buvo sudarytas laikantis įstatymų 

nustatytos tvarkos, taikomos asmenims, turintiems tokį patį statusą. Teismo vertinimu, ši situacija 

turi būti atskirta nuo tų atvejų, kai individai pasinaudoja privilegijuota padėtimi arba kitaip 

neteisėtai įgyja nuosavybę (68 p.). Atsižvelgęs į paminėtas aplinkybes ir nurodęs, jog nėra jokių 

priešingai teigiančių argumentų, Teismas konstatavo, kad pareiškėjas nuosavybę įgijo gera valia 

[sąžiningai]. Šis asmuo nežinojo, kad valstybės žemė jam buvo parduota pažeidžiant teisę ir 

nežinojo, kad taip atsitiko dėl administracijos neveikimo. Žemės pardavimo neteisėtumas buvo 

nustatytas tik 2002 m. lapkričio 27 d. Lietuvos Aukščiausiajam Teismui priėmus sprendimą. 

Teismas konstatavo, kad pareiškėjas buvo bona fide savininkas ir jo turtinis interesas naudotis žeme 

buvo pakankamai nustatytas prieš tai, kai jis pardavė šią žemę antrajam pareiškėjui (69 p.),  

Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo teisėti lūkesčiai turi būti vertinami, atsižvelgiant į jo 

situaciją tuo metu, kai buvo priimtas ginčijamas 2002 m. lapkričio 27 d. sprendimas (70 p.). Kai 
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pareiškėjas perdavė nuosavybes teises į ginčo žemę 1997 m. už 6 000 Lt, jis tapo šios sumos 

savininku. Pareiškėjas negalėjo pagrįstai numatyti, kad žemės pardavimo sutartis, kuri netgi buvo 

užregistruota Nekilnojamojo turto registre, bus panaikinta. Tokiu būdu pareiškėjas turėjo teisėtą 

lūkestį, kad šia nuosavybe bus galima netrukdomai naudotis (71p.). Teismas pažymėjo, kad dalies 

sumos pareiškėjas neteko, turint omenyje tai, jog jam buvo priteista 422 Lt, t. y. tik dalis tos sumos, 

kurią jis sumokėjo valstybei 1995 m. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas neatsižvelgė į pareiškėjo 

praradimų visumą ir nesuteikė kompensacijos dėl likusios sumokėtos sumos (72 p.). Šiame 

kontekste Teismas pažymėjo, kad teisiniame reguliavime nustatytos kompensacijos sąlygos yra 

svarbios, vertinant, ar ginčijama priemonė nustato teisingą pusiausvyrą ir ypač ar ji nenustato 

neproporcingos naštos pareiškėjui. Teismas jau yra anksčiau konstatavęs, jog nuosavybės paėmimas 

nesumokėjus sumos, pagrįstai atspindinčios jos vertę, paprastai sudaro neproporcingą trukdymą (73 

p.). Vertindamas ginčo aplinkybes, Teismas nurodė, kad pareiškėjui sumokėta kompensacija ne tik 

buvo aiškiai neproporcinga, atsižvelgus į jo realius turtinius praradimus, bet ir valstybės institucijų 

klaida buvo taisoma neveikimo auka tapusio pareiškėjo sąskaita (74 p.). Šios aplinkybės buvo 

pakankamas pagrindas Teismui nuspręsti, kad pareiškėjui tekusi našta buvo individuali ir pernelyg 

didelė, o valstybės institucijos nesugebėjo išlaikyti teisingos pusiausvyros tarp, viena vertus, viešojo 

intereso poreikių ir, kita vertus, pareiškėjo teisės netrukdomai naudotis nuosavybe (75 p.). 

Atsižvelgus į tai, konstatuotas Konvencijos Pirmojo Protokolo 1 straipsnio pažeidimas (76 p.). 

Teismas, vertindamas pareiškėjo patirtos žalos dydį, nurodė, kad pareiškėjas patyrė tam 

tikros turtinės žalos, susijusios su valstybės atsisakymu suteikti tinkamą kompensaciją už 

nuosavybės atėmimą, bei dėl nustatyto pažeidimo išgyveno netikrumą ir nusivylimą. Šie praradimai 

Teismo įvertinti 8 000 eurų suma (82–84 p.). 

 

X. TEISĖ Į MOKSLĄ (1 Protokolo 2 straipsnis) 

 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. gegužės 27 d. sprendimas byloje  

Velev prieš Bulgariją 

(pareiškimo Nr. 16032/07, svarbos lygis – 1) 

 

Dėl atsisakymo įrašyti suimtąjį į kalėjimo mokyklą priežasčių neaiškumo 

 

 Faktinės aplinkybės 

 

Pareiškėjas, Velyo Velev, yra Bulgarijos pilietis, gimęs 1977 m. 2004 m. spalį jis buvo 

suimtas įtariant jį neteisėtu šaunamųjų ginklų laikymu ir jis buvo laikomas suimtas 29 mėnesius. Jo 

prašymai, kad jam būtų leista lankyti kalėjime veikiančią mokyklą tam, kad jis galėtų įgyti vidurinį 

išsilavinimą, buvo atmesti pirmiausia kalėjimo administracijos ir galiausiai Vyriausiojo 

administracinio teismo 2006 m. rugsėjo mėn. galutiniu sprendimu. Nacionalinės institucijos pateikė 

įvairių priežasčių, pateisinančių atsisakymą įrašyti p. Velev į mokyklą, konkrečiai – nebuvo 

leidžiama maišyti kalinių, kurie nėra turėję ankstesnių nuteisimų su tais, kurie tokių yra turėję, kaip 

p. Velev, o teisė į išsilavinimą buvo taikoma tik tiems, kurių laisvė atimta pagal galutinį sprendimą, 

bet ne tiems, kurie buvo sulaikyti iki teismo. P. Velev galiausiai buvo nuteistas už nusikaltimą dėl 

šaunamųjų ginklų ir 2007 m. balandį buvo perkeltas į Pazardjik kalėjimą, kad atliktų bausmę. Jis 

buvo paleistas 2008 m. liepos mėn.  

 

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 

1 Protokolo 2 straipsnis (teisė į mokslą). Teismas priminė, kad teisėtai sulaikyti kaliniai 

turėjo visas teises ir laisves pagal Konvenciją, išskyrus teisę į laisvę. Todėl pareiškėjas turėjo teisę į 

mokslą pagal 1 Protokolo 2 straipsnį. Teisė į mokslą suponavo pareigą Bulgarijai suteikti 
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veiksmingą prieigą prie jau egzistuojančių mokslo įstaigų, įskaitant kalėjimo mokyklas. Taigi 

Vyriausybei teko našta parodyti, kad šios teisės ribojimas pareiškėjui buvo numatomas, siekė teisėto 

tikslo ir buvo proporcingas tam tikslui. Teismas taip pat pažymėjo, kad 1 Protokolo 2 straipsnis 

neįpareigoja Susitariančiųjų Šalių organizuoti švietimo infrastruktūrą kaliniams, jei tokia 

infrastruktūra nėra įrengta. Vis dėlto, kai tokia galimybė egzistuoja, kaip kad buvo Stara Zagora 

kalėjime, kur buvo kalėjimo mokykla, neturėtų būti taikomi savavališki ir nepagrįsti ribojimai.  

Teismui abejotina buvo tai, ar atsisakymas leisti p. Velev lankyti kalėjimo mokyklą buvo 

pakankamai numatomas pagal 1 Protokolo 2 straipsnį. Vienintelė speciali norma nacionalinėje 

teisėje dėl asmenų, suimtų iki teismo, teisės į mokslą, nustatė, kad kalėjimo administracija turėtų 

„skatinti“ suimtųjų iki teismo dalyvavimą kalėjimo švietimo programose. Iš tikrųjų teisės aktų 

neaiškumą atspindėjo ir tai, kad tiek nacionalinio proceso metu, tiek procese Europos Teisme, 

nacionalinės institucijos pateikė skirtingas priežastis, dėl kurių buvo atsisakyta tenkinti p. Velev 

prašymą įrašyti jį į mokyklą.  

Teismas nelaikė įtikinančiomis priežasčių, nurodytų Vyriausybės dėl atsisakymo suteikti p. 

Velev prieigą prie kalėjimo mokyklos, kadangi jos nebuvo paremtos jokiais įrodymais dėl 

konkrečių skirtumų suteikiant prieigą prie mokslo Stara Zagora kalėjimo mokykloje. Pirmiausia, 

poreikis apsaugoti p. Velev laikant jį atskirai nuo nuteistųjų kalinių nebuvo paremtais jokiais 

įrodymais, rodančiais, kad suimtieji iki teismo patirtų kokią nors žalą kontroliuojamoje ir 

prižiūrimoje klasės aplinkoje ar kad suimtieji iki teismo buvo laikomi atskirai nuo nuteistųjų ar nuo 

„recidyvistų“ Stara Zagora kalėjime, ir, jei taip, ar tokia segregacija buvo taikoma visiems kalėjimo 

režimo aspektams. Pats p. Velev neprieštaravo lankyti mokyklą kartu su nuteistais kaliniais. Antra, 

Teismas nelaikė, jog tas faktas, kad galutinė suimtųjų iki teismo suėmimo trukmė buvo neaiški, 

turėtų būti naudojama kaip pateisinimas neleisti jiems naudotis švietimo infrastruktūra. Be to, 

Vyriausybė nepateikė Teismui jokios statistinės informacijos dėl išteklių mokykloje, kad pateisintų, 

pavyzdžiui, politiką koncentruoti ribotus išteklius į tuos kalinius, kurie atlikinėjo ilgiausias kalėjimo 

bausmes.  Galiausiai, Teismas nemanė, kad yra teisėta laikyti p. Velev atskirai nuo kitų kalinių dėl 

rizikos, kad jis gali būti nuteistas kaip „recidyvistas“, kadangi tuo metu jis buvo nenuteistas kalinys 

ir turėjo teisę į nekaltumo prezumpciją. Taip pat turėjo būti atsižvelgta ir į p. Velev neabejotiną 

interesą įgyti vidurinį išsilavinimą. Išsilavinimo teikimo kalėjime vertė tiek konkrečiam kaliniui, 

tiek kalėjimo aplinkai ir bendruomenei yra pripažinta Europos Tarybos Ministrų Komiteto 

rekomendacijose dėl mokslo kalėjime ir dėl Europos kalėjimo taisyklių.  

Apibendrinant, Vyriausybė nepateikė nei praktinių priežasčių, pavyzdžiui, paremtų išteklių 

mokykloje trūkumu, nei aiškaus paaiškinimo dėl teisinių pagrindų atsisakyti įrašyti p. Velev į 

kalėjimo mokyklą. Tokiomis aplinkybėmis, remdamasis jam pateiktais įrodymais, Teismas 

konstatavo, kad atsisakymas įrašyti p. Velev į Stara Zagora kalėjimo mokyklą nebuvo pakankamai 

numatomas, nesiekė teisėto tikslo ir nebuvo proporcingas tam tikslui. Taigi šiuo atveju buvo 

nustatytas 1 Protokolo 2 straipsnio pažeidimas. 

41 straipsnis: 2000 eurų neturtinės žalos atlyginimas, 1406 eurų bylinėjimosi išlaidų 

atlyginimas. 

 

XI. TEISĖ Į LAISVUS RINKIMUS (1 Protokolo 3 straipsnis) 

 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. balandžio 15 d. sprendimas byloje  

Oran prieš Turkiją
5
 

(pareiškimo Nr. 28881/07 ir 37920/07, svarbos lygis – 2) 

 

                                                 
5
 Pateiktas prašymas perduoti bylą svarstyti Didžiajai Kolegijai. 
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Dėl nesuteikimo galimybės rinkėjams, gyvenantiems užsienyje, balsuoti už nepriklausomus 

kandidatus balsavimo vietose, įrengtose muitinėse 

Dėl eterio nacionaliniame radijuje ir televizijoje nesuteikimo nepriklausomiems 

kandidatams  

Faktinės aplinkybės 

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 
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XII. TEISĖ NEBŪTI DUKART TEISIAMAM AR NUBAUSTAM UŽ TĄ PATĮ 

NUSIKALTIMĄ (7 Protokolo 4 straipsnis) 

 

 Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. gegužės 20 d. sprendimas byloje  

Nykänen prieš Suomiją 

(pareiškimo Nr. 11828/11, svarbos lygis – 2) 

 

Dėl dvigubo nubaudimo už mokesčių nesumokėjimą – pažeidimas 

 

 Faktinės aplinkybės 

 

Mokesčių inspektorius 2005 m. patikrinimo metu nustatė, kad pareiškėjas gavo 33 000 

eurų paslėptų dividendų iš įmonės per 2003 m. mokestinį laikotarpį. Jam buvo skirta 1 700 eurų 

mokestinė sankcija ir papildomas mokestis. Pareiškėjas nesėkmingai skundėsi dėl to mokesčių 

institucijai ir teismams.  

2008 m. rugpjūtį prokuroras pateikė kaltinimus pareiškėjui dėl inter alia sukčiavimo 

2003 m. mokestiniu laikotarpiu. Pareiškėjas buvo kaltinamas sukčiavimu, kadangi jis deklaravo per 

mažas pajamas. Nedeklaruotos pajamos buvo 33 000 eurų per 2003 m. mokestinį laikotarpį ir dėl to 

2003 m. skirtas mokestis buvo 12 420 eurų per mažas. 2009 m. vasarį Tuusula apylinkės teismas 

nuteisė pareiškėją už sukčiavimą ir skyrė jam 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmę lygtinai. Jam taip 

pat buvo įsakyta sumokėti mokesčių institucijai 9 500 eurų. Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą. 

Helsinkio apeliacinis teismas nuteisė pareiškėją 10 mėnesių kalėjimo ir įsakė pareiškėjui sumokėti 

12 420 eurų.  

Pareiškėjas, remdamasis 7 Protokolo 4 straipsniu, skundėsi dėl dvigubos bausmės (ne bis 

in idem) mokesčių procese, kai buvo skirta mokestinė sankcija, ir baudžiamajame procese už 

sukčiavimą.  
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Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 

Teismas sprendime nagrinėjo tokius klausimus: a) ar pirmoji sankcija buvo baudžiamojo 

pobūdžio? b) ar pažeidimai, už kuriuos pareiškėjas nubaustas, buvo tie patys (idem)? c) Ar buvo 

galutinis sprendimas? d) Ar buvo proceso dubliavimas (bis)? 

a) Teismas pakartojo, kad proceso klasifikavimas pagal nacionalinę teisę negali būti 

vienintelis svarbus kriterijus principo ne bis in idem pagal 7 Protokolo 4 straipsnį taikymui. Pagal 

suformuotą Teismo praktiką yra trys kriterijai, visuotinai žinomi kaip „Engel kriterijai“ (žr. 1976 m. 

birželio 8 d. sprendimą Engel ir kiti prieš Nyderlandus), į kuriuos atsižvelgtina sprendžiant, ar yra 

„baudžiamasis kaltinimas“. Pirmasis kriterijus yra teisinė pažeidimo klasifikacija pagal nacionalinę 

teisę, antrasis yra pažeidimo prigimtis ir trečiasis yra bausmės, kurią asmuo rizikuoja gauti, 

sunkumo laipsnis. Antrasis ir trečiasis kriterijai yra alternatyvūs ir nebūtinai kumuliatyvūs. Tačiau 

tai nepašalina kumuliatyvaus traktavimo, kai kiekvieno kriterijaus atskira analizė neleidžia padaryti 

aiškios išvados dėl baudžiamojo kaltinimo egzistavimo. 

Teismas sprendė dėl mokestinių sankcijų baudžiamosios prigimties byloje Jussila prieš 

Suomiją [DK] (pareiškimo Nr. 73053/01, §§ 30-31). Šioje byloje Teismas dėl pirmojo kriterijaus 

nustatė, kad buvo akivaizdu, jog mokestinė sankcija nebuvo klasifikuota kaip baudžiamoji, tačiau 

buvo laikoma fiskalinio režimo dalimi. Vis dėlto tai buvo ne lemiamas kriterijus. Antrasis kriterijus 

– pažeidimo prigimtis – buvo svarbesnis. Teismas pastebėjo, kad mokestinės sankcijos buvo 

skiriamos pagal bendras nuostatas, taikomas bendrai mokesčių mokėtojams. Be to, pagal Suomijos 

teisę, mokestinių sankcijų tikslas buvo ne piniginė kompensacija už žalą, tačiau nubaudimas, kuris 

atbaidytų nuo pakartotinio pažeidimo. Teismas laikė, kad tai pagrindžia pažeidimo baudžiamąjį 

pobūdį. Dėl trečiojo Engel kriterijaus, bausmės mažas dydis nepašalino klausimo iš 6 straipsnio 

taikymo srities. Taigi tuo atveju buvo taikytina 6 straipsnio dalis, susijusi su baudžiamąja teise, 

nepaisant nedidelio mokestinės sankcijos dydžio. Todėl procesas dėl mokestinių sankcijų buvo 

„baudžiamasis“ pagal 7 Protokolo 4 straipsnį.  

b) Teismas pažymėjo, kad 7 Protokolo 4 straipsnis privalo būti suprantamas kaip 

draudžiantis kaltinimą ar teismą už antrąjį „pažeidimą“ tiek, kiek jis kyla iš identiškų faktų ar faktų, 

kurie yra iš esmės tie patys. Todėl yra svarbu sutelkti dėmesį į tuos faktus, kurie sudaro konkrečių 

faktinių aplinkybių grupę, susijusią su tuo pačiu kaltinamuoju ir neatsiejamai susiję tarpusavyje 

laike ir erdvėje, kurių egzistavimas privalo būti įrodytas, kad asmuo būtų nuteistas ar prieš jį būtų 

pradėta baudžiamoji byla. Šiuo atveju šalys neginčija ir Teismas sutinka, kad abu procesai kilo iš tų 

pačių faktų. 

c) Teismas taip pat konstatavo, kad šiuo atveju pirmajame sprendime dėl mokesčių 

sprendimas tapo galutinis pagal Konvenciją 2009 m. balandžio 1 d., kai Vyriausiasis 

administracinis teismas atsisakė priimti pareiškėjo apeliacinį skundą. Jokios kitos įprastos teisinės 

gynybos priemonės šalims nebuvo prieinamos.  

d) Teismas pažymėjo, kad 7 Protokolo 4 straipsnis aiškiai draudžia antrąjį procesą, jei 

pirmasis procesas jau baigtas (priimtas galutinis sprendimas) tuo momentu, kai antrasis procesas yra 

pradedamas. 7 Protokolo 4 straipsnis nedraudžia kelių tuo pat metu vykstančių procesų. Tokiu 

atveju negali būti sakoma, kad pareiškėjas daugelį kartų yra kaltinamas už pažeidimą, dėl kurio jis 

jau yra galutinai išteisintas ar nuteistas. Konvencijos požiūriu taip pat nėra problemos, kai esant 

dviem paraleliems procesams, antrasis procesas yra nutraukiamas pirmajame procese priėmus 

galutinį sprendimą. Tačiau, kai tokiu atveju antrasis procesas nenutraukiamas, Teismas yra nustatęs 

pažeidimą (žr., pvz., Muslija prieš Bosniją ir Hercogoviną, pareiškimo Nr. 32042/11, § 37). Vis 

dėlto, Teismas savo praktikoje yra nustatęs, kad nors skirtingos sankcijos (lygtinis laisvės atėmimas 

ir vairavimo teisių atėmimas) dėl to paties pažeidimo (vairavimo išgėrus) buvo skirtos skirtingų 

institucijų skirtinguose procesuose, tarp jų buvo pakankamai artimas esmės ir laiko ryšys. Tokiais 

atvejais Teismas nustatė, kad pareiškėjai nebuvo persekiojami ar nubausti antrą kartą už pažeidimą, 
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už kurį jie jau buvo galutinai nuteisti, ir kad nebuvo proceso pasikartojimo (pvz., Nilsson prieš 

Švediją, pareiškimo Nr. 73661/01). 

Kalbėdamas apie šioje byloje nagrinėjamą atvejį Teismas pažymėjo, kad pagal Suomijos 

teisę baudžiamoji ir administracinė sankcijos yra skirtos skirtingų institucijų, o procesai nėra kaip 

nors susieti – abu procesai vyksta savarankiškai ir juose priimami galutiniai sprendimai 

nepriklausomai vienas nuo kito.  Be to, nei į vieną iš sankcijų antrasis teismas ar institucija 

neatsižvelgia, spręsdami dėl sankcijos sunkumo, nėra jokio bendradarbiavimo tarp atitinkamų 

institucijų. Dar svarbiau, mokestinės sankcijos pagal Suomijos sistemą yra skiriamos išnagrinėjus 

pareiškėjo elgesį ir jo atsakomybę pagal atitinkamą mokesčių teisinį reglamentavimą, kuris yra 

nepriklausimas nuo vertinimo, atliekamo baudžiamajame procese. Tai kontrastuoja su minėta 

Nilsson byla, kurioje sprendimas atimti vairavimo teises buvo tiesiogiai pagrįstas numatomu ar 

galutiniu sprendimu už eismo taisyklių pažeidimą, ir todėl nebuvo atliktas atskiras atitinkamo 

pažeidimo ar elgesio nagrinėjimas. Todėl negali būti sakoma, kad pagal Suomijos sistemą yra 

artimas esmės ir laiko ryšys tarp baudžiamojo ir mokesčių proceso.  

Taigi dabartinė byla yra susijusi su dviem paraleliais ir atskirais procesais, pirmajame iš 

kurių buvo priimtas galutinis sprendimas 2009 m. balandžio 1 d., o antrasis buvo pradėtas 2008 m. 

rugpjūčio 19 d. Kadangi antrasis procesas nebuvo nutrauktas pirmajame procese priėmus galutinį 

sprendimą, tačiau buvo tęsiamas, ir jame buvo priimtas galutinis sprendimas 2010 m. rugsėjo 1 d., 

pareiškėjas buvo nuteistas du kartus už tą patį dalyką dviejuose skirtinguose procesuose. Todėl 

Teismas konstatavo Konvencijos 7 Protokolo 4 straipsnio pažeidimą. 

41 straipsnis: 3000 eurų neturtinės žalos atlyginimas, 2500 eurų bylinėjimosi išlaidų 

atlyginimas. 

 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2014 m. gegužės 20 d. sprendimas byloje  

Häkkä prieš Suomiją 

(pareiškimo Nr. 758/11, svarbos lygis – 2) 

 

Dėl dvigubo nubaudimo už mokesčių nesumokėjimą – nėra pažeidimo 

 

Faktinės aplinkybės 

 

Mokesčių inspektorius atliko patikrinimą trijose skirtingose įmonėse 2006 m. ir 2007 m. 

Mokesčių inspekcija nustatė, kad pareiškėjas visose trijose įmonėse gavo paslėptus dividendus, ir 

dėl to 2007 m. jam buvo skirti papildomi mokesčiai ir mokestinės sankcijos. Pareiškėjas neginčijo 

šių sprendimų. Senaties terminas juos nuginčyti tęsėsi atitinkamai iki 2010 m. gruodžio 31 d. ir 

2011 m. gruodžio 31 d. 

2008 m. balandžio 3 d. prokuroras pateikė kaltinimus pareiškėjui dėl inter alia keturių 

kvalifikuoto sukčiavimo epizodų ir vieno paprasto sukčiavimo epizodo. 2008 m. birželio 27 d. 

Helsinkio apylinkės teismas nuteisė pareiškėją ir skyrė jam 2 metų ir 7 mėnesių laisvės atėmimo 

bausmę. Jam buvo įsakyta sumokėti mokesčių institucijai 225 887 eurų nesumokėtų mokesčių. 

Pareiškėjas skundėsi dėl šio sprendimo aukštesnės instancijos teismams. Aukščiausiasis Teismas, 

detaliai išanalizavęs Konvencijos 7 Protokolo 4 straipsnį ir EŽTT praktiką, konstatavo, kad ne bis in 

idem principui buvo svarbu, ar procese yra priimtas galutinis sprendimas. Šis principas nedraudė 

situacijos, kai tuo pačiu metu vyko du procesai dėl to paties dalyko. Taigi šis principas neturėjo lis 

pendens poveikio. Senaties terminai ginčyti mokesčių institucijos sprendimus šiuo atveju baigėsi 

atitinkamai 2010 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. Kaltinimai buvo pateikti pareiškėjui 

2008 m. balandžio 3 d. Mokesčių procese nebuvo priimtas galutinis sprendimas tada, kai prasidėjo 

baudžiamasis procesas. Todėl nebuvo jokių kliūčių nagrinėti kaltinimus, pateiktus pareiškėjui. Šis 

Aukščiausiojo Teismo sprendimas buvo publikuotas kaip sektina praktika. 
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Pareiškėjas EŽTT skundėsi dėl ne bis in idem principo pagal Konvencijos 7 Protokolo 

4 straipsnį pažeidimo.  

 

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 

Teismas sprendime nagrinėjo tokius klausimus: a) ar pirmoji sankcija buvo baudžiamojo 

pobūdžio? b) ar pažeidimai, už kuriuos pareiškėjas nubaustas, buvo tie patys (idem)? c) Ar buvo 

galutinis sprendimas? d) Ar buvo proceso dubliavimas (bis)? 

Nagrinėdamas pirmuosius du klausimus Teismas padarė analogiškas išvadas kaip ir 

sprendime byloje Nykänen prieš Suomiją (žr. pirmiau), t. y., jog pirmoji sankcija buvo baudžiamojo 

pobūdžio, o pažeidimai, už kuriuos pareiškėjas nubaustas, buvo tie patys. Dėl trečiojo klausimo 

Teismas pažymėjo, kad 2010 m. birželio 29 d. pareiškėjo atžvilgiu buvo priimtas galutinis 

baudžiamasis nuosprendis. Dėl ketvirtojo klausimo Teismas pažymėjo, kad antrajame procese 

įsigaliojus baudžiamajam nuosprendžiui, pirmajame procese senaties terminas skųsti mokestines 

sankcijas dar nebuvo pasibaigęs. Tuo metu nebuvo sprendžiami ginčai dėl šių sankcijų 

nacionalinėje institucijoje ar teisme, tiesiog ėjo terminai tam, kad jiems pasibaigus sprendimai 

įsigaliotų. Po 2010 m. birželio 29 d. vienintelis kelias išvengti dvigubo nubaudimo buvo pareiškėjui 

pateikti skundą dėl mokestinių sprendimų panaikinimo. Tačiau toks skundas nebuvo paduotas, ir 

sprendimai įsigaliojo atitinkamai 2010 m. gruodžio 31 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. EŽTT 

nusprendė, kad pareiškėjas turėjo realią galimybę užkirsti kelią dvigubam nubaudimui skųsdamas 

dėl jo priimtus sprendimus dar nepasibaigus senaties terminams, todėl Konvencijos 7 Protokolo 

4 straipsnio pažeidimas nenustatytas. 

 


