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

ir informacijos departamento parengta Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos apžvalga, jos autoriai nori 

atkreipti skaitytojų dėmesį į tai, kad šiame dokumente yra pateikiamos neoficialios Europos Žmogaus Teisių 

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

administracinio teismo nesaisto. Šis dokumentas yra tik informacinio pobūdžio, be kita ko, parengtas 

remiantis Europos Žmogaus Teisių Teismo informaciniais pranešimais. Taip pat norime atkreipti dėmesį į 

tai, kad pagal Konvencijos 44 straipsnio 2 dalį, kolegijos sprendimas tampa galutiniu: a) šalims paskelbus, 

kad jos neprašo perduoti bylos svarstyti Didžiajai Kolegijai; ar b) praėjus trims mėnesiams nuo sprendimo 

datos, jei nebuvo prašymo perduoti bylą svarstyti Didžiajai Kolegijai; ar c) Didžiosios Kolegijos teisėjų 

komisijai atmetus prašymą pagal 43 straipsnį.“ Pagal to paties straipsnio 1 dalį Didžiosios Kolegijos 

sprendimas yra galutinis. 

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

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

neprisiima atsakomybės už atliktą vertimą ir parengtos santraukos išsamumą.  

 

Apžvalgoje naudojami pagrindiniai sutrumpinimai: 

EŽTT, Teismas – Europos Žmogaus Teisių Teismas 

Konvencija – Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija 

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

kategorijas: 

Case Reports – ypatingos svarbos sprendimai, kurie skelbiami oficialiuosiuose Teismo praktikos 

rinkiniuose (Reports of Judgments and Decisions). 

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

ar keitimo. 

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

tik su nusistovėjusios praktikos laikymusi. 

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

paprasčiausiai laikomasi nusistovėjusios teismo praktikos ir kt. 
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KANKINIMO UŽDRAUDIMAS (3 straipsnis) 
 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. balandžio 14 d. sprendimas byloje 
Tatar prieš Šveicariją 

(pareiškimo Nr. 65692/12, svarbos lygis – 2) 
 

Dėl sunkia psichine liga sergančio asmens išsiuntimo 
 

Faktinės aplinkybės 
 

1994 m. pareiškėjui ir jo dviem sūnums buvo suteiktas pabėgėlio statusas Šveicarijoje dėl jų politinio 
dalyvavimo Turkijos komunistų partijoje (TKP). Jo žmona ir kiti vaikai taip pat atvyko į Šveicariją. 2001 m. 
pareiškėjas nužudė savo žmoną ir buvo nuteistas 8 metų laisvės atėmimo bausme. Proceso metu jam buvo 
diagnozuota šizofrenija. 2009 m. kovą Federalinis biuras panaikino pareiškėjo prieglobsčio statusą dėl jo 
nuteisimo. Dėl jo psichinės būsenos jis įpareigotas likti psichiatrinės priežiūros įstaigoje trejus metus. 
Ekspertų išvadose buvo nurodyta, kad jis negali gyventi savarankiškai. 2010 m. birželį Migracijos biuras 
panaikino jo leidimą gyventi ir įpareigojo išvykti iš Šveicarijos. Pareiškėjas pateikė skundą, teigdamas, kad jis 
vis dar buvo saugomas negrąžinimo principo. Jis taip pat teigė, kad jo išsiuntimas lemtų jo psichinės 
sveikatos pablogėjimą, keliantį grėsmę jo gyvybei, ir kad jam kiltų rizika būti kankinamam savo žmonos 
šeimos ir Turkijos pareigūnų. Pareiškėjo lygtinis nuteisimas ir įpareigojimas tęsti jo gydymą psichiatrinės 
priežiūros įstaigoje buvo pratęstas iki 2016 m. liepos. Išsiuntimo į Turkiją data nėra nustatyta, tačiau 
įsakymas išvykti iš šalies lieka galiojantis.  

 
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 
Teismas turėjo nuspręsti, ar egzistavo tikra rizika, kad išsiuntimas prieštarautų Konvencijos 2 ir 3 

straipsnių standartams. Tariamą galimybių gydyti pareiškėją Turkijoje trūkumą paneigė atsakovės 
Vyriausybės pateikta informacija. Nors nebūtinai prieinama jo gimtajame mieste, rūpyba buvo prieinama 
didesniuose Turkijos miestuose. Vyriausybė nurodė, kad pareiškėjo fizinės galimybės keliauti būtų įvertintos 
prieš jo išvykimą, o Turkijos institucijos – informuotos apie reikiamą gydymą.  

Atkreipęs dėmesį į pareiškėjo sveikatos būklės rimtumą ir riziką, kad sveikata vėl pablogės, Teismas 
nenustatė įtikinamų humanitarinių priežasčių jo neišsiųsti. Priešingai nei byloje D. prieš Jungtinę Karalystę, 
pareiškėjas nesirgo mirtina liga, neturėdamas perspektyvų gauti medicinos priežiūrą ar šeimos paramą 
išsiuntimo atveju. Jis nepagrindė savo baimės susidurti su kraujo kerštu visoje valstybėje. Teismo vertinimu, 
pareiškėjui įmanoma rasti gyvenamąją vietą už jo gimtojo miesto ribų, atsižvelgiant į tai, kad jo šeimos 
nariai galėtų jam padėti.  

Dėl pareiškėjo buvusios narystės TKP Teismas pažymėjo, jog pareiškėjas neginčijo, kad jis nebuvo 
politiškai aktyvus daugiau nei 20 metų ir kad jo šeimos nariai, gyvenantys Šveicarijoje, keliavo į Turkiją be 
jokių sunkumų. Teismo vertinimu, pareiškėjas pakankamai nepagrindė savo baimių, kad jam kiltų asmeninė 
grėsmė, pažeidžianti Konvencijos 2 ar 3 straipsnius. Nebuvo nurodyta svarbių pagrindų, kurie pagrįstų, kad 
pareiškėjo sveikatos būklė, kraujo keršto grėsmė ar jo politinė praeitis prilygtų realiai rizikai, kad su juo bus 
elgiamasi pažeidžiant Konvencijos 2 ar 3 straipsnius.  

Išvada: išsiuntimas nesudarytų Konvencijos pažeidimo. 
 
Prieiga internete 
 

Taip pat žr. 1997 m. gegužės 2 d. sprendimą byloje D. prieš Jungtinę Karalystę, pareiškimo 
Nr. 30240/96; 2001 m. vasario 6 d. sprendimą byloje Bensaid prieš Jungtinę Karalystę, pareiškimo Nr. 
44599/98; 2013 m. balandžio 16 d. sprendimą byloje Aswat prieš Jungtinę Karalystę, pareiškimo Nr. 
17299/12; taip pat žr. Informacinius leidinius EŽTT praktika dėl išsiuntimo ir ekstradicijų ir EŽTT praktika dėl 
psichinės sveikatos vertinimo.  

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["tatar 65692"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER","DECISIONS"],"itemid":["001-153770"]}
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Expulsions_Extraditions_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Mental_health_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Mental_health_ENG.pdf


Teisinės analizės ir informacijos departamentas 2015 04 01–2015 06 30 

 

6 / 22 

 

 
VERGIJOS IR PRIVERČIAMOJO DARBO UŽDRAUDIMAS (4 straipsnis) 

 
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. birželio 4 d. sprendimas byloje  

Chitos prieš Graikiją 
(pareiškimo Nr. 51637/12, svarbos lygis – 2)1 

 
Dėl reikalavimo grąžinti valstybės padengtas mokymosi išlaidas, taikomo anksčiau susitarto laiko 

karo tarnybą paliekantiems asmenims 
 

Faktinės aplinkybės 
 

Pareiškėjas Chitos 1986 m. buvo priimtas į Graikijos karo medicinos tarnybos akademiją. Dėl to 
pareiškėjas 6 metus nemokamai galėjo studijuoti Salonikų universiteto medicinos fakultete. Po studijų 
baigimo jis privalėjo dvigubai tiek ištarnauti šalies ginkluotose pajėgose, t. y. 12 metų. 1996 m. pareiškėjas, 
siekdamas įgyti specializaciją (tapti anesteziologu), pradėjo naujas studijas, kurios tęsėsi penkerius metus. 

2006 m. sausio 22 d. pareiškėjas, kuris tuo metu buvo pulkininkas-anesteziologas, nusprendė 
pasitraukti iš privalomosios tarnybos ginkluotose pajėgose. 2006 m. rugsėjį jis buvo informuotas, jog jam vis 
dar buvo likę atitarnauti 9 metus 4 mėnesius ir 12 dienų arba, priešingu atveju, jis turėjo valstybei sumokėti 
106 960 eurų kompensaciją, kuri galutinai buvo patvirtinta 2007 m. gegužės 26 d. ginkluotųjų pajėgų vado 
sprendimu. Pareiškėjas šį sprendimą apskundė Valstybės kontrolės teismui (pranc. – la cour des comptes), 
kuris įsakė sustabdyti sprendimo vykdymą. Nepaisant to, Salonikų mokesčių tarnyba nurodė pareiškėjui 
susimokėti 106 960 eurų sumą kartu su 2 139,20 eurų administraciniu mokesčiu ir 427,84 eurų įmoka į 
draudimo fondą. 2010 m. gegužės 10 d. ši tarnyba informavo pareiškėją apie tai, jog dėl neįvykdyto 
mokėjimo susikaupė palūkanos ir pakartotinai nurodė atlikti uždelstą mokėjimą iki gegužės 31 d., ką 
pareiškėjas ir padarė.  

2013 m. gruodžio 12 d. sprendimu Valstybės kontrolės teismas išaiškino, jog penkeri metai, kuriuos 
pareiškėjas praleido siekdamas įgyti specializaciją, turėtų būti įskaičiuoti į bendrą privalomosios tarnybos 
trukmę ir dėl to sumažino jam sumokėti nurodytą kompensaciją iki 49 978,33 eurų. Atsižvelgdama į tai, 
valstybė grąžino pareiškėjui 59 749,61 eurą, t. y. skirtumą tarp minėtos ir pareiškėjo įmokėtos sumos.  

Pareiškėjas, kreipdamasis į Teismą, tvirtino, jog Graikija, versdama jį ilgą laiką tarnauti ginkluotose 
pajėgose arba sumokėti didelę kompensaciją, pažeidė Konvencijos 4 straipsnio 2 dalį (privalomojo darbo 
draudimas) bei (papildomai) Konvencijos 14 straipsnį (diskriminacijos draudimas), nes specializaciją įgyti 
buvo reikalaujama tik iš sausumos pajėgų gydytojų, tokiu būdu privalomąją tarnybą pailginant penkeriais 
metais. 

 
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 
Pirmiausia Teismas priminė, jog iš [Konvencijos 4 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų] sąvokų „priverstinis ar 

privalomasis [darbas]“ pirmoji apima tiek fizinį, tiek teisinį suvaržymą. Tuo tarpu antroji sąvoka gali reikšti 
tik teisinį suvaržymą. Tačiau darbas, kurį asmuo apsiėmė atlikti pagal laisva valia sudarytą sutartį, negali 
būti laikomas patenkančiu į Konvencijos 4 straipsnio taikymo sritį, remiantis vien tuo, jog jo neatlikus šiam 
asmeniui pagal susitarimą bus taikoma sankcija. Šiuo aspektu svarbu yra tai, jog siekiant įvardyti darbą kaip 
privalomąjį, jo asmuo neturi būti prisiėmęs laisva valia ir už tai jam turi būti „grasoma bet kokia sankcija“ 
(žr. Van der Mussele prieš Belgiją, pareiškimo Nr. 8919/80, 34–35 p., Series A, No. 70). 

Teismas nurodė, jog pareiškėjas negalėjo pagrįstai teigti, jog jam nebuvo žinoma apie už nemokamą 
išsilavinimą prisiimtą įsipareigojimą studijoms pasibaigus atlikti daugiametę privalomąją tarnybą. Be to, 
kompensacija, kurią jis šios tarnybos neužbaigus turėjo sumokėti valstybei, buvo apskaičiuota remiantis 
teise, t. y. Graikijos aktu Nr. 3527/2004.  

Teismas vertino, jog ši pareiga buvo sudėtinė karininkų tarnybos dalis ir jos trukmę, siekiant 
užsitikrinti investicijų grąžą, galėjo nustatyti valstybės, naudodamosis savo vertinimo nuožiūros laisve. Šiuo 

                                                           
1
 Sprendimas nėra galutinis, nes gautas prašymas perduoti bylą svarstyti Didžiajai Kolegijai. 
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aspektu EŽTT nurodė, jog pareiškėjas mediciną studijavo ir anesteziologo specializaciją įgijo, naudodamasis 
kariuomenės ištekliais, be to, jis galėjo teikti privačias paslaugas laisvu nuo tarnybos laiku. Dargi karo 
medikai savo bendrųjų ir specializuotų studijų metu galėjo naudotis specialiomis privilegijomis, tokiomis 
kaip darbo apsauga ir atlyginimu, neprieinamomis civiliams medikams. Turint omenyje tai, kad karo medikai 
turi teisę gauti darbo užmokestį studijų metu, reikalavimas grąžinti tam tikras mokymosi išlaidas, taikomas 
anksčiau susitarto laiko paliekantiems tarnybą asmenims, yra visiškai pateisinamas. Teismo vertinimu, tokia 
tvarka pati savaime grėsmės proporcingumo principo laikymuisi nekelia.  

Nepaisant to, Teismo nuomone, mokymosi išlaidų grąžinimo tvarkos sąlygos tam tikrais atvejais gali 
prisidėti prie pusiausvyros, turinčios egzistuoti tarp asmens subjektinių teisių ir visuomenės interesų 
apsaugos, sutrikdymo. Nors 49 987,33 eurų suma, kurią galutiniu Valstybės kontrolės teismo sprendimu 
pareiškėjui buvo nurodyta susimokėti, ir nebuvo nepagrįsta, atsižvelgiant į tai, jog ji sudarė mažiau nei du 
trečdalius visų pareiškėjo atžvilgiu duotuoju laikotarpiu valstybės patirtų išlaidų, iš jo, nepaisant teismo 
nurodymo vykdymą sustabdyti, buvo reikalaujama skubiai sumokėti 109 527 eurus, kartu nurodant apie dėl 
delsimo nuolat augančias palūkanas. Be to, 2007 m. gegužės 26 d. ginkluotųjų pajėgų vado sprendimas 
nesuteikė galimybės pareiškėjui kompensaciją valstybei išmokėti dalimis. Tokiu būdu, versdamos pareiškėją 
kuo skubiau sumokėti 109 527 eurų kompensaciją, padidinant ją iki 112 155,69 eurų, institucijos, atsakingos 
už mokesčių surinkimą, pareiškėjui sukėlė neproporcingai didelę naštą. 

Atsižvelgdamas į tai, jog teisės aktai specializacijos įgijimą visose trijose ginkluotųjų pajėgų dalyse 
(oro, jūros ir sausumos) dirbusiems medikams numatė pasirinktinai, Teismas pareiškėjo peticiją dėl 
Konvencijos 14 straipsnio pažeidimo nutarė laikyti nepriimtina kaip visiškai nepagrįstą. 

Išvada: šioje byloje vienbalsiai buvo nustatytas Konvencijos 4 straipsnio 2 dalies (privalomojo darbo 
uždraudimas) pažeidimas. 

41 straipsnis: pareiškėjui priteistas 5 000 Eur dydžio neturtinės žalos atlyginimas. 
 
Prieiga internete 
  

TEISĖ Į TEISINGĄ BYLOS NAGRINĖJIMĄ (6 straipsnis) 
 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. balandžio 30 d. sprendimas byloje dėl priimtinumo 
Mitrinovski prieš Buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją 

(pareiškimo Nr. 6899/12, svarbos lygis – 2) 
 

Dėl institucijos, sprendžiančios teisėjo profesinio nusižengimo klausimus, nešališkumo 
 

Faktinės aplinkybės 
 

Pareiškėjas, buvęs teisėjas, pašalintas iš pareigų Teisėjų tarybai pripažinus, jog jis padarė profesinį 
nusižengimą. Pareiškėjas buvo apeliacinės instancijos teismo trijų teisėjų kolegijos, priėmusios sprendimą, 
sukėlusį abejonių pareiškėjo ir dar vieno teisėjo elgesiu, pirmininkas. Šis sprendimas buvo panaikintas 
Aukščiausiojo Teismo penkių teisėjų kolegijos, kurios pirmininku buvo teisėjas J. V. Aukščiausiojo Teismo 
Baudžiamosios teisės skyrius, kuriame taip pat buvo teisėjas J. V., nustatė, kad du iš trijų apeliacinės 
instancijos teismo teisėjų kolegijos galimai įvykdė profesinį nusižengimą. Teisėjas J. V., kaip ex officio Teisėjų 
tarybos narys, pateikė jai prašymą ištirti pareiškėjo ir kito teisėjo profesinį nusižengimą. Tas pats teisėjas J. 
V. taip pat buvo Teisėjų tarybos plenarinės sesijos, kuri nusprendė priimti šį prašymą, sudaryti ad hoc 
komisiją ir pradėti profesinio nusižengimo tyrimo procedūrą, narys. Jis atliko pareiškėjo (kaltintojo) 
vaidmenį ad hoc komisijos posėdžio metu ir, komisijai priėmus sprendimą siūlyti pašalinti pareiškėją iš 
pareigų dėl profesinio nusižengimo, buvo Teisėjų tarybos plenarinės sesijos, priėmusios galutinį sprendimą 
pašalinti pareiškėją, narys.  

 
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 
Pareiškėjas savo skunde, be kita ko, nurodė, kad Teisėjų taryba negali būti laikoma nepriklausomu ir 

nešališku teismu, kadangi vienas jos narių, dalyvavęs priimant sprendimą pašalinti pareiškėją iš pareigų, taip 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["51637"],"languageisocode":["FRE"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-154979"]}
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pat buvo ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, kurio prašymu buvo pradėtos procedūros dėl pareiškėjo 
nusižengimų.  

Šiuo aspektu Teismas priminė, kad teismo nešališkumas, pagal nusistovėjusią teismo jurisprudenciją, 
nustatomas dviem aspektais: subjektyviuoju – vertinant konkretaus teisėjo asmeninius įsitikinimus ir elgesį, 
t. y. ar jis nagrinėjamu atveju turėjo tam tikrų asmeninių išankstinių nusistatymų ar buvo šališkas; 
objektyviuoju – ar pats teismas, įskaitant tokius apsektus, kaip jo sudarymo procedūra, garantijos ir 
galimybės pašalinti abejones dėl jo nešališkumo, gali būti laikomas nešališku. 

Nagrinėtos bylos aplinkybėmis, atsižvelgus į tai, kad to paties teisėjo iniciatyva buvo pradėtos 
pareiškėjo pašalinimo iš pareigų procedūros, jis iš esmės veikė, kaip kaltintojas procedūrų metu (teikė 
įrodymus ir argumentus) bei dalyvavo priimant sprendimą pašalinti pareiškėją, pastarajam galėjo kilti 
pagrįstų abejonių, jog šis teisėjas yra iš anksto įsitikinęs, jog pareiškėjas padarė nusižengimus, dėl kurių 
atliekamas tyrimas ir turėtų būti pašalintas iš pareigų. EŽTT vertinimu, teisėjo J. V. vaidmuo procese lėmė 
tai, kad nebuvo išlaikytas tiek objektyvus, tiek subjektyvus nešališkumo nustatymo testas. Vien ta aplinkybė, 
jog jis buvo tik vienas iš 15 Teisėjų tarybos narių, bylos aplinkybių kontekste nepaneigė šios išvados.  

Išvada: Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies pažeidimas. 
41 straipsnis: pareiškėjui priteistas 4 000 eurų dydžio neturtinės žalos atlyginimas.  

 
Prieiga internete 

 
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. balandžio 30 d. sprendimas byloje  

Kapetanios ir kiti prieš Graikiją  
(pareiškimo Nr. 3453/12, Nr. 42941/12 ir Nr. 9028/13, svarbos lygis – 2) 

 
Dėl administracinių baudų paskyrimo asmenims, išteisintiems baudžiamajame procese 

 
Faktinės aplinkybės 

 
Pareiškėjai buvo teisiami dėl kontrabandos, tačiau baudžiamojo proceso metu buvo išteisinti. 

Pareiškėjų atžvilgiu taip pat pradėtas administracinis procesas ir jie įpareigoti sumokėti administracines 
baudas, dėl kurių pateikė apeliacinius skundus. Vyriausiasis administracinis teismas paliko nepakeistus 
pirmosios instancijos teismo sprendimus, inter alia pažymėdamas, kad jis nėra įpareigotas baudžiamojo 
proceso metu priimtų sprendimų.  

 
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 
EŽTT atkreipė dėmesį, jog Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, vertindamas mokesčių ir 

baudžiamosios teisės tarpusavio santykį, taip pat laikosi pozicijos, jog valstybė gali taikyti dvigubą 
atsakomybę (mokestinę (administracinio pobūdžio) ir baudžiamąją), tačiau tik tuo atveju, jeigu pirmoji 
neturi kriminalinio pobūdžio.  

Teismas visų pirma pažymėjo, jog nagrinėtu atveju administracinės nuobaudos Konvencijos prasme 
laikytinos kriminalinėmis bausmėmis, atsižvelgus tiek į konkrečių baudų, paskirtų pareiškėjams, pobūdį, tiek 
į maksimalų nustatytą jų dydį.  

Dėl Konvencijos 7 protokolo 4 straipsnio pažeidimo Teismas nurodė, jog ši nuostata draudžia 
pakartotinį baudimą tais atvejais, kai jis kyla iš faktų, kurie yra iš esmės tapatūs, ir kai ankstesnis sprendimas 
yra įgijęs res judicata galią. Nagrinėtu atveju teismų sprendimai baudžiamosiose bylose buvo įgiję res 
judicata galią, tačiau ginčijamos administracinės procedūros dėl to nebuvo užbaigtos, todėl iš esmės dėl 
kiekvieno iš pareiškėjų vyko dvi procedūros: administracinė ir baudžiamoji dėl tų pačių veikų. Ne bis in idem 
principas nebūtų pažeistas tuo atveju, jeigu dvi bausmės formos (įkalinimo ir piniginė) būtų buvusios 
paskirtos vykstant vienam teismo procesui. Tai, kad nagrinėjamu atveju baudžiamasis procesas nebuvo 
pasibaigęs, kai buvo pradėta administracinė teisena, taip pat pats savaime nėra probleminis, paisant ne bis 
in idem principo. Šio principo būtų laikomasi, jeigu baudžiamasis teismas būtų sustabdęs vykstančias 
procedūras prasidėjus administraciniam procesui ir jas nutraukęs, kai Vyriausiasis administracinis teismas 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154027
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nusprendė paskirti pareiškėjams baudą. Atsižvelgus šias aplinkybes, konstatuota, jog buvo pažeistas 
Konvencijos 7 protokolo 4 straipsnyje įtvirtintas dvigubo baudimo principas.  

Dėl nekaltumo prezumpcijos Teismas priminė, jog ji, be kita ko, užtikrina, kad asmenys, kurie buvo 
išteisinti dėl baudžiamosios teisės kaltinimo arba kurių atžvilgiu baudžiamasis procesas buvo nutrauktas, 
valstybės institucijų nebūtų laikomi kaltais dėl tokių nusikaltimų. Nagrinėtoje byloje administraciniai teismai 
nusprendė, jog pareiškėjai yra kalti dėl tų pačių su kontrabanda susijusių veikų, dėl kurių buvo išteisinti 
baudžiamajame procese, todėl buvo pripažintas Konvencijos 6 straipsnio 2 dalies pažeidimas.  

Pasisakydamas dėl ginčo proceso trukmės, Teismas nurodė, jog vertinant jos pagrįstumą atsižvelgtina 
į konkrečios bylos aplinkybes, jos sudėtingumą, pareiškėjo ir valstybės institucijų bei kitų suinteresuotų šalių 
elgesį. Nagrinėtu atveju vieno iš pareiškėjų atžvilgiu procesas administraciniuose teismuose tęsėsi 
dvidešimt dvejus metus. EŽTT vertinimu, tokia trukmė buvo nepagrįstai ilga ir pažeidė Konvencijos 
6 straipsnio 1 dalį, net ir atsižvelgus į tai, jog ji iš dalies buvo nulemta pareiškėjo elgesio, bei tai, kad byla 
buvo gana sudėtinga. Be to, nagrinėtu atveju nebuvo užtikrintos veiksmingos priemonės apskųsti šių 
procesų trukmę. Nepaisant to, jog priėmus atitinkamus teisinio reguliavimo pakeitimus, tokios priemonės 
buvo sukurtos, tačiau jos neturėjo retrospektyvaus veikimo, todėl, atsižvelgus į tai, jog pareiškėjo byla buvo 
baigta dar iki teisinio reguliavimo pakeitimų, jis šiomis priemonėmis negalėjo pasinaudoti.  

Išvada: visų pareiškėjų atžvilgiu konstatuoti Konvencijos 6 straipsnio 2 dalies ir 7 protokolo 4 
straipsnio pažeidimai, vieno iš pareiškėjų atžvilgiu taip pat konstatuotas Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies ir 
13 straipsnio pažeidimas. 

41 straipsnis: priteista 14 000 eurų pirmajam pareiškėjui, ir po 5 000 eurų kitiems dviem pareiškėjams 
neturtinei žalai atlyginti ir, atitinkamai, 2 460 eurų, 2 500 eurų ir 1 000 eurų turtinei žalai atlyginti.  

 
Prieiga internete 
 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. balandžio 9 d. sprendimas byloje 
Tchokontio Happi prieš Prancūziją  

(pareiškimo Nr. 65829/12, svarbos lygis – 2) 
 

Dėl nevykdomo teismo sprendimo suteikti socialinį būstą 
 

Faktinės aplinkybės 
 

Pareiškėja kartu su savo broliu ir dukra gyveno Paryžiuje. Jų gyvenimo sąlygos kompetentingos 
valstybės institucijos buvo įvertintos kaip netinkamos ir žalingos sveikatai , todėl priimtas sprendimas dėl jų 
skubaus perkraustymo. Praėjus šešiems mėnesiams po šio sprendimo, pareiškėja vis dar nebuvo gavusi 
kitos gyvenamosios vietos, atitinkančios jos poreikius ir padėtį, pasiūlymo, todėl kreipėsi į teismą, 
remdamasi tuo, jog, vadovaujantis galiojančiu teisiniu reguliavimu, valstybė turi pozityviąją pareigą 
užtikrinti tinkamas gyvenimo sąlygas asmenims, kurie negali to padaryti patys. Teismas 2010 m. gruodžio 28 
d. priėmė sprendimą, kuriuo įpareigojo institucijas perkraustyti pareiškėją ir su ja gyvenančius asmenis bei 
paskyrė atsakingai institucijai baudą – 700 eurų už kiekvieną mėnesį, kai nebus vykdomas teismo 
sprendimas, mokamą į miesto vystymo fondą. 2012 m. sausio 31 d. pareiškėja vis dar nebuvo perkraustyta, 
administracinis teismas įpareigojo sumokėti baudą už laikotarpį nuo teismo sprendimo priėmimo. EŽTT 
sprendimo priėmimo metu pareiškėja vis dar nebuvo gavusi kitos gyvenamosios vietos pasiūlymo.  

 
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 
Teismas pažymėjo, jog teisė į teisingą teismą apima ir teisę į tinkamą teismo sprendimų įgyvendinimą 

ir atitinkamą valstybės pareigą priverstinai įvykdyti priimtą teismo sprendimą. Jeigu valstybė atsisako, yra 
nepajėgi arba delsia įvykdyti šią pareigą, Konvencijos 6 straipsnyje įtvirtinta teisė yra pažeidžiama. Teismo 
sprendimo įvykdymas turi būti išsamus, baigtinis ir pilnas.  

Nagrinėtu atveju tinkamas teismo sprendimo įvykdymas reiškė ir pareiškėjos perkėlimą į tinkamą 
būstą. Baudos, kuri neatliko kompensacinės funkcijos, kadangi pinigai buvo mokami ne pareiškėjai, 
sumokėjimas reiškė tik dalinį teismo sprendimo įvykdymą.  
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Anot Teismo, teisė į tinkamą teismo sprendimo vykdymą nėra absoliuti ir valstybės šiuo aspektu turi 
vertinimo nuožiūros laisvę, Konvencijos 6 straipsnyje įtvirtintos teisės ribojimai yra galimi, jeigu jie yra 
nustatyti įstatymu, jais siekiama teisėto tikslo ir pasirinktos priemonės yra proporcingos šiam tikslui. 
Nagrinėtu atveju Vyriausybės argumentai, jog mieste trūko socialinio būsto, remiantis Teismo praktikoje 
suformuota taisykle, jog lėšų trūkumas nepateisina teismo sprendimo nevykdymo, vertinti kaip 
nepateisinantys itin ilgo (3,5 m.) teismo sprendimo nevykdymo.  

Dėl nuosavybės teisės apsaugos Teismas priminė, kad teisė gauti socialines garantijas nėra 
savarankiškai saugoma Konvencijos teisė ir asmens teisė gyventi tam tikrose patalpose, kurių savininkas jis 
nėra, taip pat nelaikytina nuosavybe Konvencijos Pirmojo protokolo 1 straipsnio prasme. Kita vertus, 
asmens teisėti lūkesčiai įgyti galimybę naudotis tam tikra finansinio pobūdžio teise, taip pat ir reikalavimo 
teisė gauti tam tikrą socialinę išmoką gali būti laikoma nuosavybe Konvencijos prasme, jeigu nustatoma, jog 
ji yra privalomai įgyvendinama. Nagrinėtu atveju nacionalinio teismo sprendimu pareiškėja įgijo teisę 
naudotis butu, tačiau ne teisę įgyti (gauti) jį, taigi teismo sprendimas nesukūrė jai teisėto lūkesčio įgyti 
nuosavybę. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjos teisė į socialinę nuomą nepripažinta nuosavybės teise 
Konvencijos Pirmojo protokolo 1 straipsnio prasme, todėl pareiškėjos skundas šioje dalyje nepriimtas.  

Išvada: Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies pažeidimas. 
41 straipsnis: pareiškėja nepateikė prašymo dėl žalos atlyginimo. 

 
Prieiga internete 

 
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. kovo 17 d. sprendimas byloje dėl priimtinumo 

Adorisio ir kiti prieš Nyderlandus 
(pareiškimo Nr. 47315/13, svarbos lygis – 3) 

 
Dėl procesinių teisių ribojimo, kai skundžiamos skubios krizės įveikimo priemonės, priimtos bankų 

veiklos sektoriuje 
 

Faktinės aplinkybės 
 

Pareiškėjai, visi užsienio piliečiai ar juridiniai asmenys, turėjo akcijų ar subordinuotų obligacijų 
viename pagrindinių Nyderlandų bankų ir draudimo įmonių konglomerate, SNS Reaal‘s. Po 2008 m. 
pasaulinės ekonomikos krizės Reaal‘s bankininkystės padalinys turėjo didelių sunkumų. Atsižvelgdama į 
gresiančią banko griūtį, 2013 m. Vyriausybė nusprendė nacionalizuoti konglomeratą ir eksproprijuoti jo 
akcijas, kapitalo vertybinius popierius ir subordinuotas obligacijas tam, kad išsaugotų bankines paslaugas ir 
klientų santaupas. Siekiant užtikrinti greitą sprendimą dėl ekspropriacijos teisėtumo, buvo pritaikyta 
pagreitinta procedūra, specialiai skirta krizėms, susijusioms su didelėmis finansinėmis institucijomis. 
Valstybės Tarybos Administracinės jurisdikcijos skyriuje 2013 m. vasarį pareiškėjų byloje buvo surengtas 
posėdis ir po dešimties dienų buvo priimta nutartis, kuria sprendimas eksproprijuoti paliktas nepakeistas.  
 

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 
 

Pareiškėjai, remdamiesi Konvencijos 6 straipsnio 1 dalimi, skundėsi, kad dešimties dienų laikotarpis 
pateikti skundą Administracinės jurisdikcijos skyriui buvo per trumpas, ir kad jie neturėjo pakankamai laiko 
susipažinti su finansų ministro atsiliepimu bei kad jiems buvo suteikta prieiga prie nepilnų versijų ataskaitų, 
sudarytų buhalterių ir nekilnojamojo turto vertintojų įmonių. 

Pirmiausia Teismas pažymėjo, kad Vyriausybės sprendimas nacionalizuoti SNS Reaal‘s buvo priimtas 
dėl to, kad reikėjo skubiai reaguoti tam, kad būtų užkirstas kelias rimtos žalos nacionalinei ekonomikai 
atsiradimui. Konglomeratas buvo pagrindinė nacionalinė finansų institucija, kurio žlugimas turėjo būti 
sustabdytas, siekiant išsaugoti visos Nyderlandų finansinės sistemos stabilumą. Pagal pagreitintą 
administracinę procesą, taikomą skundžiant ekspropriacijos teisėtumą, įmonės ir asmenys turėjo tik dešimt 
dienų pateikti skundą dėl Vyriausybės sprendimo, susijusio su jų turtu. Teismas deramai atsižvelgė į 
pareiškėjų skundus dėl trumpo laikotarpio, kuris sutrukdė tinkamai išplėtoti savo argumentus ir pateikti 
įrodymus nacionaliniams teismams. Vis dėlto, nors terminas pateikti skundui buvo iš tikrųjų labai trumpas, 
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jis neužkirto kelio pareiškėjams veiksmingai ginčyti ekspropriacijos teisėtumą, remiantis argumentais 
nurodytais skunde. Be to, pareiškėjai galėjo pateikti papildomus dokumentus likus dienai iki posėdžio ir 
pateikti daugiau argumentų žodžiu posėdžio metu. Teismo manymu, tokiomis aplinkybėmis terminas 
pateikti skundus negali būti vertinamas kaip toks trumpas, kad pakenktų proceso teisingumui.  

Teismas taip pat sutiko, kad pareiškėjai turėjo sąlyginai mažai laiko išnagrinėti finansų ministro 
atsiliepimą, jį gavę tik posėdžio išvakarėse. Vis dėlto pareiškėjai neteigė, kad šiame dokumente buvo 
nurodytos kokios nors faktinės aplinkybės, kurių jie dar nežinojo, ar argumentai, kuriems jie negalėjo 
paprieštarauti dėl to, kad turėjo per mažai laiko pasiruošti. Pareiškėjai taip pat nenurodė, kad jų 
pasisakymai posėdžio metu būtų buvę kitokie, jei jie būtų turėję galimybę jį išnagrinėti. Atsižvelgiant ypač į 
poreikį nacionaliniams teismams priimti greitą sprendimą, šiuo aspektu Teismas nenustatė nepagrįsto 
pareiškėjo interesų suvaržymo. 

Galiausiai, nacionalinio proceso metu pareiškėjams buvo suteikta prieiga prie finansinių ataskaitų 
kopijų, kuriose tam tikros dalys buvo užtušuotos. Atsižvelgęs į labai išimtines šio atvejo aplinkybes, EŽTT 
vertino, jog pareiškėjų interesų suvaržymas buvo tinkamai atsvertas šių aplinkybių visumos: administracinio 
teismo kitos teisėjų kolegijos atliktos patikros ir pagrindinę bylą nagrinėjančio teismo vėlesnio visos 
ataskaitos įvertinimo, kurio metu nustatyta, kad ribotos informacijos pateikimas pareiškėjų interesams 
nepakenkė. Be to, Europos Komisijai taip pat buvo suteikta prieiga bent prie vienos iš ataskaitų tam, kad 
galėtų nuspręsti, ar nacionalizacija sudarė neteisėtą „valstybės pagalbą“. Susipažinusi su finansine ataskaita, 
Komisija nusprendė pašalinti detalią finansinę informaciją iš dokumentų, kuriuos ji padarė prieinamus 
visuomenei, ir taip pat patvirtino ekspropriacijos sprendimą. Šių aplinkybių kontekste Teismas pripažino, 
kad egzistavo realus poreikis riboti prieigą prie šios informacijos.  

Išvada: nepriimtinas (akivaizdžiai nepagrįstas). 
 

Prieiga internete  
 

TEISĖ Į PRIVATAUS IR ŠEIMOS GYVENIMO GERBIMĄ (8 straipsnis) 
 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. balandžio 23 d. sprendimas byloje  
Khan prieš Vokietiją 

(pareiškimo Nr. 38030/12, svarbos lygis – 3)2 
 

Dėl psichine liga sergančio asmens išsiuntimo, kai jis gyveno ir dirbo valstybėje daugiau nei 20 metų 
 

Faktinės aplinkybės 
 

Pareiškėja kartu su vyru persikraustė iš Pakistano į Vokietiją 1991 m. Po trejų metų gimė jos sūnus. 
1998 m. ji ir jos sutuoktinis pradėjo gyventi skyrium. Nuo tada pareiškėja buvo įsidarbinusi valytoja keliose 
įmonėse. 2001 m. ji gavo nuolatinį leidimą gyventi Vokietijoje. 2005 m. ji įvykdė žmogžudystę ūminės 
psichozės būsenoje. Tais pačiais metais jai buvo diagnozuota šizofrenija ir teismo sprendimu paskirtas 
priverstinis gydymas psichiatrijos ligoninėje. Vėliau jos psichinė sveikata pagerėjo ir jai buvo suteikta 
atostogų dienų bei buvo leista dirbti visą darbo dieną ligoninės skalbykloje. 

2009 m. buvo priimtas įsakymas pareiškėją išsiųsti, kadangi buvo nustatyta, kad ji kelia pavojų 
viešajam saugumui. Pareiškėja šį sprendimą ginčijo, teigdama, kad išsiuntimas pažeistų jos teisę į šeimos 
gyvenimą kartu su sūnumi ir kad nebuvo pakankamai atsižvelgta į su jos situacija susijusias ypatingas 
aplinkybes. Vis dėlto nacionaliniai teismai nustatė, kad pareiškėjai būdinga rizika vėl nusikalsti ir ji nebuvo 
integravusis į Vokietijos visuomenę, kadangi ji nekalbėjo vokiškai. Be to, pagrindinė medicinos priežiūra 
psichikos ligoniams buvo prieinama didžiuosiuose Pakistano miestuose. Atsižvelgus į tai, pareiškėjos 
skundas nacionalinių teismų buvo atmestas. 

2011 m., remiantis medicinos ataskaitos rekomendacija, teismo sprendimu pareiškėja buvo paleista 
lygtinai. Pareiškėja ir toliau dirbo, elgėsi ramiai, reguliariai palaikė ryšį su savo sūnumi.  

 

                                                           
2
 Sprendimas nėra galutinis, nes gautas kreipimasis perduoti bylą Didžiajai kolegijai.  
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Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 
 

Teismas savo sprendimuose ne kartą yra pažymėjęs, kad socialinių ryšių stiprumą ar silpnumą 
geriausia tirti vertinant pareiškėjos išsiuntimo proporcingumą pagal Konvencijos 8 straipsnio 2 dalį. 
Sprendimas išsiųsti pareiškėją buvo priimtas remiantis „Užsieniečių gyvenimo, ekonominės veiklos ir 
integracijos Federacijos teritorijoje įstatymo“ 55 skyriumi, kuris įtvirtina išsiuntimo leistinumą pavojaus 
viešajam saugumui, teisei ir tvarkai atveju. Teismo vertinimu, tokia priemonė iš tiesų siekė teisėto tikslo – 
visuomenės saugumo. Nustatydamas, ar išsiuntimas šio atvejo konkrečiomis aplinkybėmis buvo būtinas 
demokratinėje visuomenėje, Teismas pažymėjo, kad nusikaltimas, nors ir rimtas, buvo padarytas psichinio 
neveiksnumo būklėje, pareiškėja gyveno Vokietijoje ilgiau nei 20 metų ir tuo metu, kai buvo nustatytas 
sprendimo ją išsiųsti teisėtumas, jos būklė buvo pagerėjusi ir nebuvo jokių požymių, kad ji bet kuriuo metu 
būtų vėl nusikaltusi. Vis dėlto, pareiškėjos sūnus jau buvo pilnametis ir vien tik prieraišumui tarp suaugusių 
šeimos narių nėra taikoma speciali šeimos gyvenimo apsauga. Nors pareiškėja buvo integravusis į Vokietijos 
darbo rinką, ji nepateikė jokių kitų įrodymų dėl dalyvavimo socialiniame gyvenime. Ji vis dar turėjo šeimos 
narių Pakistane, mokėjo šios šalies kalbą ir žinojo jos kultūrą. Nors pareiškėjos giminaičiai Pakistane atsisakė 
jai padėti ir dėl to gali kilti problemų dėl jos sveikatos priežiūros, Teismo vertinimu, šias problemas 
įmanoma išspręsti, atsižvelgus į tai, kad pareiškėja gauna Vokietijos institucijų paskirtą ir mokamą pensiją. 
Netgi atsižvelgiant į gana sudėtingą aplinką pareiškėjai Pakistane, galimos problemos nebuvo tokios didelės, 
kad sudarytų neįveikiamą kliūtį jos grįžimui. Pasverdamas įtaką pareiškėjos privačiam gyvenimui ir pavojų, 
keliamą visuomenės saugumui, Teismas nenustatė, kad Vokietijos institucijos būtų peržengusios savo 
nuožiūros laisvės ribas.  

Išvada: išsiuntimas nesudarytų pažeidimo. 
 
Prieiga internete 
 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. balandžio 2 d. sprendimas byloje  
Vinci Construction ir GTM Génie Civil et Services prieš Prancūziją 

(pareiškimo Nr. 63629/10 ir 60567/10, svarbos lygis – 2) 
 

Dėl elektroninių duomenų, įskaitant el. laiškus, kuriems taikoma advokato ir kliento bendravimo 
konfidencialumo apsauga, paieškos ir paėmimo, atliekant konkurencijos tyrimą 
 

Faktinės aplinkybės 
 

2007 m. spalio 5 d. Paryžiaus apygardos teismo teisėjas, vykstant neteisėtai suderintų veiksmų 
tyrimui, išdavė leidimą Konkurencijos, vartojimo ir kovos su sukčiavimu generaliniam direktoratui (toliau – 
DGCCRF) atlikti patikrinimus ir dokumentų paėmimus keletos įmonių patalpose, įskaitant ir pareiškėjų 
įmones. Patikrinimų metu buvo paimta daugelis dokumentų ir kompiuterio duomenų, taip pat ir tam tikrų 
darbuotojų susirašinėjimas el. paštu. Pareiškėjai pateikė skundus Paryžiaus apygardos teismo teisėjui, 
prašydami, kad patikrinimų rezultatai būtų atmesti ir taip pat prašydami grąžinti neteisėtai paimtus 
dokumentus. Pareiškėjai, be kita ko, nurodė, kad be jokios atrankos buvo paimti didelės apimties 
kompiuterių duomenys. Daugelis iš paimtų dokumentų buvo nesusiję su tyrimu arba jiems buvo taikoma 
advokato ir kliento bendravimo konfidencialumo apsauga. Pareiškėjų teigimu, bet kuriuo atveju nebuvo 
sudarytas pakankamai tikslus paimtų dokumentų aprašas. Jie taip pat nurodė, kad negalėjo patikrinti 
dokumentų turinio prieš jų paėmimą ir dėl to negalėjo jų ginčyti. Teisėjas atmetė pareiškėjų skundus, o 
kasacinis teismas – skundus dėl teisės. 

 
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 
Europos Žmogaus Teisių Teismas pažymėjo, kad elektroninių duomenų, įskaitant elektroninį 

susirašinėjimą, kuriam taikoma advokato ir kliento bendravimo konfidencialumo apsauga, paieška ir 
paėmimas prilygo teisių, saugomų pagal Konvencijos 8 straipsnį, ribojimui. Šis ribojimas buvo „nustatytas 
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įstatymo“ bei turėjo tikslą rasti įrodymų ir požymių, kad egzistuoja neteisėti susitarimai, taigi jais buvo 
siekiama „ekonominės šalies gerovės“ ir „pažeidimų ar nusikaltimų prevencijos“.  

Teismo vertinimu, kompetentingos institucijos siekė atlikti paiešką tik tų duomenų, kurie yra susiję su 
tyrimo dalyku. Teismas atmetė pareiškėjų argumentus, jog jie neturėjo galimybių susipažinti su paimtais 
dokumentais. Šiuo aspektu pažymėta, jog buvo parengtas pakankamai tikslus dokumentų apyrašas, 
kuriame buvo nurodyti dokumentų pavadinimai, jų priedai, kilmė bei skaitmeniniai kontroliniai kodai, ir jis 
buvo perduotas pareiškėjams kartu su paimtų dokumentų kopijomis. Todėl negalėjo būti laikoma, kad 
dokumentai buvo paimti „masiškai ir be jokios atrankos“.  

Byloje nebuvo ginčijama, kad paimtuose dokumentuose ir el. pašto paskyrose buvo daug duomenų ir 
informacijos, kuriai taikoma advokato ir kliento bendravimo konfidencialumo apsauga. DGCCRF konkrečiai 
savo gynybos dokumentuose nacionaliniam teisėjui nurodė, kad neprieštaravo dokumentų, kuriems 
taikoma profesinio konfidencialumo apsauga, grąžinimui. EŽTT atsižvelgė į aplinkybę, kad kol ginčijami 
veiksmai buvo atliekami, pareiškėjai negalėjo peržiūrėti paimamų dokumentų turinio ar aptarti jų paėmimo 
tinkamumo. Teismo vertinimu, nors pareiškėjai negalėjo užkirsti kelio dokumentų, nesusijusių su tyrimu, ir 
ypač tų, kuriems taikoma advokato ir kliento bendravimo konfidencialumo apsauga, paėmimui, 
pareiškėjams buvo suteikta galimybė gauti a posteriori, realią ir veiksmingą šio paėmimo teisėtumo 
peržiūrą. Pateikę skundą, kaip numatyta pagal nacionalinį teisinį reguliavimą, pareiškėjai turėjo turėti teisę, 
esant numatytoms sąlygoms, atgauti šiuos dokumentus ar, kiek tai susiję su kompiuteriniais duomenimis, 
užtikrinimą, kad jie buvo visiškai ištrinti. Šiuo atžvilgiu teisėjas, kuris nagrinėjo argumentuotus skundus, 
teigiančius, kad buvo paimti dokumentai, nesusiję su tyrimu, arba dokumentai, kuriems buvo taikoma 
advokato ir kliento bendravimo konfidencialumo apsauga, turėjo nuspręsti dėl jų, atlikęs proporcingumo 
patikrą, ir, prireikus, privalėjo įpareigoti juos grąžinti. Vis dėlto, nors pareiškėjai pasinaudojo savo 
įstatymine teise pateikti skundus teisėjui, jis, vertindamas susirašinėjimo su advokatu paėmimą, tiesiog 
išnagrinėjo ginčijamų paėmimų formalų teisėtumą, nenagrinėdamas, nors privalėjo, konkrečių aplinkybių, 
kuriomis šie poėmiai buvo padaryti. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, nuspręsta, jog dokumentų 
paėmimas, atliktas pareiškėjų patalpose, šiomis aplinkybėmis buvo neproporcingas siekiamam tikslui.  

Išvada: pažeidimas (vienbalsiai). 
Teismas taip pat vienbalsiai nusprendė, kad buvo padarytas Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies 

pažeidimas dėl sprendimų, leidžiančių atlikti patikrinimus ir poėmius, veiksmingos teisminės peržiūros 
nebuvimo.  

41 straipsnis: konstatuota, kad pažeidimo nustatymas yra pakankama neturtinės žalos atlyginimo 
forma. 

 
Prieiga internete 
 

SAVIRAIŠKOS LAISVĖ (10 straipsnis) 

 
Europos Žmogaus Teisių Teismo didžiosios kolegijos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimas byloje  

Morice prieš Prancūziją 
(pareiškimo Nr. 29369/10, svarbos lygis – 1) 

 
Dėl advokato teisės kritikuoti teisėjų veiksmus jo atstovaujamoje byloje bei teisės į teisingą teismą 

užtikrinimo 
 

Faktinės aplinkybės 
 

1995 m. į Džibutį bendradarbiavimo sutarties pagrindu komandiruotas Prancūzijos teisėjas Bernard 
Borrel buvo rastas negyvas. Džibučio žandarmerija, tyrusi šio teisėjo mirties priežastis, nustatė, jog jis 
nusižudė. Velionio našlė su minėtąja išvada nesutiko ir pradėjo bylinėjimąsi Prancūzijoje, savo atstovu 
pasirinkdama Paryžiuje advokatu dirbusį pareiškėją Morice (toliau – ir pareiškėjas). Atsižvelgiant į tai, 
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Prancūzijoje buvo pradėti du tyrimai dėl galimo tyčinio teisėjo Borrel nužudymo, kurį Džibutyje įvykdė 
nenustatyti asmenys. Tyrimus buvo pavesta atlikti ikiteisminio tyrimo teisėjams M. ir L. L.3. 

2000 m. birželį Prancūzijos apeliacinis teismas nušalino minėtuosius teisėjus nuo tyrimo ir jį perdavė 
naujam ikiteisminio tyrimo teisėjui P. Neilgai trukus šis teismas Borrel nužudymo tyrimą anksčiau atlikusią 
teisėją M. nušalino ir nuo kitos prancūzų visuomenėje rezonansą sukėlusios „Scientologijos“ bylos, kurioje 
pareiškėjas taip pat buvo vienos iš šalių atstovu.  

2000 m. rugsėjį pareiškėjas kartu su savo kolega Prancūzijos teisingumo ministrui išsiuntė laišką dėl 
su Borrel nužudymu susijusio tyrimo atlikimo. Laiške šie teisininkai nurodė dar kartą bandą atkreipti 
teisingumo ministro dėmesį į ikiteisminio tyrimo teisėjų M. ir L. L. elgesį, kuris buvo „visiškai nesuderinamas 
su nešališkumo ir sąžiningumo principais“ bei paprašė ministro inicijuoti tyrimą dėl „daugybės tyrimo eigoje 
išaiškintų [teisėjų darbo] trūkumų“. 

Kitą dieną Prancūzijos dienraštis Le Monde išspausdino straipsnį, kuriame nurodė, jog Borrel 
atstovaujantys teisininkai teisingumo ministrui „smarkiai sukritikavo“ teisėją M., pabrėžtinai kaltindami ją 
elgesiu, kuris yra „visiškai nesuderinamas su nešališkumo ir sąžiningumo principais“. Straipsnio pagrindu 
buvo teisininkų ministrui išsiųstas laiškas ir ryšium su tuo žurnalistams duoti komentarai. Straipsnyje taip 
pat pabrėžta, jog kritiką teisėjos elgesiu paskatino jos nesugebėjimas laiku įregistruoti ir perduoti daiktinio 
įrodymo tyrimą perėmusiam teisėjui. 

Abu teisėjai dėl minėtojo straipsnio kreipėsi į teismą, pareikšdami kaltinimus dienraščiui Le Monde, 
straipsnį parašiusiam žurnalistui ir pareiškėjui apšmeižus valstybės tarnautojus. Pareiškėjas galutiniu Ruano 
apeliacinio teismo 2008 m. liepos 16 d. nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu ir nubaustas pinigine bauda. 

Pareiškėjas dėl šio nuosprendžio pateikė kasacinį skundą, tačiau jis 2009 m. lapkričio 10 d. 
Prancūzijos kasacinio teismo sprendimu buvo atmestas. Kasacinį skundą buvo paskirta nagrinėti dešimties 
teisėjų kolegijai, į kurios sudėtį pateko ir teisėjas J. M., kuris 2000 m. vykusiame visuotiniame Paryžiaus 
apygardos teismų teisėjų susirinkime išreiškė savo palaikymą teisėjai M., dėl kurios veiksmų 
„Scientologijos“ byloje buvo pradėtas drausminis tyrimas.  

Pareiškėjas, kreipdamasis į Teismą, teigė, jog tokiu būdu (kasacinį skundą nagrinėjus teisėjui anksčiau 
išreiškusiam palaikymą teisėjai, dėl kurios apšmeižimo pareiškėjas buvo nuteistas) buvo pažeistas 
Konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas nešališkumo principas bei ribojama Konvencijos 10 straipsnio 
laiduojama saviraiškos laisvė. Prancūzijos Vyriausybė savo ruožtu neneigė, jog pareiškėjo teisė į saviraišką 
buvo ribojama, tačiau tvirtino, jog toks ribojimas buvo numatytas teisės ir pateisinamas teisėtu tikslu – 
būtinybe saugoti kitų asmenų reputaciją. 
 

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 
 

Dėl Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies pažeidimo 
 
Teismas priminė, jog nešališkumas paprastai reiškia išankstinio nusistatymo ar šališkumo nebuvimą, 

kuris gali būti patikrinamas įvairiais būdais, be kita ko, naudojant objektyvųjį ir subjektyvųjį nešališkumo 
teisus. Nurodė, jog nors daugumoje panašių bylų Teismas naudoja objektyvųjį testą, riba tarp šių dviejų 
testų nėra nekintanti, nes kartais objektyvusis nešališkumo elementas, parodantis, ar teisėjo elgesys 
stebėtojui iš pašalės galėjo sukelti įtarimų, persilieja į subjektyvųjį elementą, apimtį teisėjo vidinį įsitikinimą. 
Konkrečiu atveju, Teismo vertinimu, pareiškėjo tvirtinamas teisėjų šališkumas turi būti ištirtas, remiantis 
objektyviuoju testu, t. y. atsakant į klausimą, ar iš specifinės situacijos kilusios pareiškėjo abejonės dėl 
teisėjo, kolegijoje nagrinėjusio jo kasacinį skundą ir prieš devynerius metus išreiškusio žodinį palaikymą 
teisėjai, dėl kritikos kuriai pareiškimo pareiškėjas buvo nuteistas, šališkumo gali būti laikomos objektyviai 
pagrįstomis. 

Šiuo aspektu Teismas pirmiausia atkreipė dėmesį į teisėjo J. M. pasisakymo Paryžiaus apygardos 
teismų teisėjų susirinkime, adresuoto teisėjai M., inicijavusiai baudžiamąją teiseną prieš pareiškėją, žodinę 
išraišką: „Mums kaip eiliniams (angl. – grassroots) teisėjams nėra draudžiama teigti, jog mes visiškai 

                                                           
3
 Prancūzijoje ikiteisminio tyrimo teisėjams yra pavedama atlikti sunkių arba sunkiai išaiškinamų nusikaltimų tyrimą. 

Jei teisėjas nusprendžia, jog yra pakankamas pagrindas baudžiamajai bylai pradėti, ji toliau nagrinėti yra perduodama 
prisiekusiųjų teismui.  
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palaikome teisėją [M.] ir ji turi mūsų paramą bei pasitikėjimą“. Teismo vertinimu, tokie teisėjo pasitelkti 
žodžiai pagrįstai galėjo sukelti pareiškėjui abejonių dėl teismo, į kurio sudėtį įėjo šiuos žodžius pavartojęs 
teisėjas, nešališkumo, juo labiau, jog pareiškėjui nebuvo pranešta apie tai, jog jo kasacinį skundą nagrinės 
teisėjas J. M. ir jis jo nušalinti negalėjo. Darydamas tokią išvadą Teismas atsižvelgė ir į konkrečios situacijos 
specifiškumą: tiek pareiškėjas, tiek teisėja M. dalyvavo dvejose visuomenėje rezonansą sukėlusiose bylose 
(Borrel ir „Scientologijos“), nuo kurių teisėja M. dėl pareiškėjo išryškintų jos tyrimo veiksmų trūkumų buvo 
nušalinta. O ir tuo metu, kai teisėjas J. M. išreiškė palaikymą savo kolegei „Scientologijos“ byloje, ji jau buvo 
pradėjusi tyrimą Borrel byloje. Be to, ir pats apeliacinio teismo sprendimas, kurį pareiškėjas skundė 
kasacine tvarka, įžvelgė tarpusavio ryšį tarp advokato kritinių pastabų apie teisėjos darbą ir „Scientologijos“ 
bylos, įvardindamas tai kaip „ex post facto sąskaitų suvedinėjimą“ ir užsimindamas apie asmeninį 
priešiškumą tarp pareiškėjo ir teisėjos, su kuria jis „konfliktuodavo įvairiose bylose“. 

Teismas taip pat atmetė Prancūzijos Vyriausybės argumentą, esą minėtieji teisėjo žodžiai nesuponavo 
jo šališkumo, nes kasacija yra ekstraordinarinė procedūra. Šiuo aspektu nurodyta jog Teismas ne kartą savo 
ankstesnėje praktikoje yra pažymėjęs, kad Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis valstybių narių savaime 
neįpareigoja įsteigti apeliacinės ar kasacinės instancijos teismų, tačiau valstybė visgi pasirinkusi tokius 
teismus įsteigti turi juose besibylinėjantiems asmenims užtikrinti nurodytojo straipsnio laiduojamas 
garantijas (šiuo aspektu taip pat žr. Delcourt prieš Belgiją, pareiškimo Nr. 2689/65, 25 p., Series A no. 
11; Omar prieš Prancūziją ir Guérin prieš Prancūziją, pareiškimų Nr. 24767/94 ir Nr. 25201/94, 41 ir 44 p., 
Reports 1998-V; Louis prieš Prancūziją, pareiškimo Nr. 44301/02, 27 p.).  

Teismo nuomone, pagrįstu nėra laikytinas ir Prancūzijos Vyriausybės argumentas, jog teisėjas J. M. 
pateko į išplėstinę kolegiją, susidedančią iš dešimties teisėjų, todėl jo dalyvavimas kasacinio skundo 
nagrinėjime nedarė įtakos objektyviam nešališkumui Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies prasme. Teismas 
nurodė, jog atsižvelgiant į teismo pasitarimų dėl bylos slaptumą, nėra įmanoma nustatyti tikrojo teisėjo J. 
M. priimant sprendimą dėl pareiškėjo kasacinio skundo indėlio, todėl aprašytame kontekste pareiškėjui dėl 
minėtojo teisėjo nešališkumo galėjo kilti pagrįstų abejonių.  

 
Dėl Konvencijos 10 straipsnio pažeidimo 
 
Nagrinėdamas klausimą dėl Konvencijos 10 straipsnio pažeidimo, Teismas pirmiausia priminė savo 

nuo Handyside prieš Jungtinę Karalystę (pareiškimo Nr. 5493/72, Series A. no. 24) bylos pradėtus formuoti 
bendruosius principus, susijusius su saviraiškos laisvės ribojimu, kurie buvo subendrinti Stoll prieš Šveicariją 
byloje (pareiškimo Nr. 69698/01, 101 p., ECHR 2007-V) ir pakartoti Animal Defenders International prieš 
Jungtinę Karalystę (pareiškimo Nr. 48876/08, 100 p., ECHR 2013) byloje.  

EŽTT atkreipė dėmesį, jog saviraiškos laisvė, susijusi su viešuoju interesu, įskaitant ir asmenų 
pasisakymus apie teisminės sistemos funkcionavimą, yra itin saugoma ir šioje plotmėje valstybių narių 
vertinimo nuožiūros laisvė yra siaura (šiuo aspektu taip pat žr. Roland Dumas prieš Prancūziją, pareiškimo 
Nr. 34875/07, 43 p.; Gouveia Gomes Fernandes and Freitas e Costa prieš Portugaliją, pareiškimo Nr. 
1529/08, 47 p.). Taip pat nurodė, jog, kaip pažymėta ankstesnėje Teismo praktikoje (bylose Lingens prieš 
Austriją, pareiškimo Nr. 9815/82, 46 p. ir Oberschlick prieš Austriją, pareiškimo Nr. 11662/85, 63 p.), 
vertybinio pobūdžio teiginiai yra atribotini nuo faktinių teiginių, kurių teisingumas gali būti patikrintas. 
Šiame kontekste Teismas taip pat priminė, jog saviraiškos laisvės ribojimas gali turėti atgrasomąjį poveikį 
asmenims, siekiantiems naudotis šia laisve, todėl valstybės institucijos, užimančios dominuojančią poziciją, 
turėtų itin atsargiai naudotis galimybe prieš tokius asmenis pradėti baudžiamąjį persekiojimą (šiuo aspektu 
taip pat žr. Castells prieš Ispaniją, pareiškimo Nr. 11798/85, 46 p., Series A no. 236; Incal prieš Turkiją [DK], 
Nr. 41/1997/825/1031, 54 p., Reports 1998-IV; Lehideux and Isorni prieš Prancūziją, Nr. 55/1997/839/1045, 
57 p., Reports 1998-VII; Öztürk prieš Turkiją [DK], pareiškimo Nr. 22479/93, 66 p., ECHR 1999-VI ir Otegi 
Mondragon prieš Ispaniją, pareiškimo Nr. 2034/07, 58 p., ECHR 2011). Taigi, ir teisėjų korpusas, būdamas 
fundamentalia valstybės institucinės sąrangos dalimi, gali būti kritikuojamas leistinose ribose (žr. July and 
SARL Libération prieš Prancūziją, pareiškimo Nr. 20893/03, 74 p.). Be to, teisėjų, vykdančių savo profesines 
funkcijas, atžvilgiu reiškiama priimtina kritika yra platesnė nei kitų asmenų.  

Teismas taip pat aptarė specialų teisininkų įnašą į teisingumo vykdymą ir nurodė, jog jų saviraiškos 
laisvė, siekiant veiksmingai atstovauti savo klientams, apima ne tik dėstomų idėjų turinį, bet ir formą, 
pasirinkus kurią jos yra reiškiamos (žr. Foglia prie Šveicariją, pareiškimo Nr. 35865/04, 85 p.). Teismas 
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diferencijavo teisininkų saviraiškos laisvę, kuria jie naudojasi teismo posėdžių salėje ir kitur. Teisininkai 
negali būti laikomi atsakingais už visą spaudoje pasirodžiusios informacijos turinį, ypač – kai visuomenėje 
spaudoje plačiai nušviečiama byla kelia atgarsį, o teisininkas pakomentuoja aplinkybes, kurios žurnalistams 
ir taip yra žinomos. Nepaisant to, teisininkas, darydamas viešus pareiškimus, nėra atleidžiamas nuo 
pareigos būti apdairiu ir savo teiginiais nepakenkti ikiteisminiam tyrimui (žr. Mor prieš Prancūziją, 
pareiškimo Nr. 28198/09, 55–56 p.). Be to, teisininkui nėra leidžiama daryti absoliučiai jokio faktinio 
pagrindo neturinčių pareiškimų (žr. Karpetas prieš Graikiją, pareiškimo Nr. 6086/10, 78 p.; A. prieš Suomiją, 
pareiškimo Nr. 44998/95) ar įžeidinėti [kitus teisingumo vykdymo dalyvius] (Coutant prieš Prancūziją, 
pareiškimo Nr. 17155/03).  

Teismas atkreipė dėmesį, jog dvejose bylose – Floquet and Esménard prieš Prancūziją, pareiškimo Nr. 
29064/08 ir cituotoje July and SARL Libération byloje – jau pasisakė dėl su teisėjo Borrel nužudymo tyrimu 
susijusių aplinkybių, todėl sutiko su pareiškėjo teiginiu, kad ginčijamos pareiškėjo pastabos buvo susijusios 
su viešuoju interesu (išryškinti teisėsaugos institucijų darbo trūkumus), tokiu būdu valstybės institucijoms 
paliekant siaurą vertinimo nuožiūros laisvę. Toliau konstatuota, jog pareiškėjo išsakytos kritinės mintys 
buvo labiau vertinamojo nei faktinio (konstatuojamojo) pobūdžio teiginiai, nes atspindėjo bendrą situacijos, 
susijusios su ikiteisminio tyrimo teisėjų veiksmais, atliktais tyrime dėl Borrel nužudymo, vertinimą. Teismo 
nuomone, šie teiginiai turėjo „pakankamą faktinį pagrindą“, nes teisėjos M. nesugebėjimas laiku perduoti ir 
įregistruoti daiktinio įrodymo Borrel tyrime buvo nustatytas remiantis objektyviais duomenimis. Be to, tiek 
šioje, tiek kitoje („Scientologijos“) byloje dėl savo veiksmų teisėja M. buvo nušalinta, o pastarojoje byloje 
dėl tokių netinkamų veiksmų pareiškėjas iš Prancūzijos valstybės prisiteisė ir žalos atlyginimą. Todėl Teismas 
minėtųjų pareiškėjo teiginių nelaikė klaidinančiais ar nepagrįstais.  

Teismas pridūrė, jog svarstant dėl ginčijamų teiginių leistinumo Konvencijos 10 straipsnio prasme, 
svarbu yra atsižvelgti į visas aplinkybes ir kontekstą, kuriame teiginiai buvo išsakyti (be kita ko, žr. Lingens 
bylą, 40 p., Bladet Tromsø and Stensaas prieš Norvegiją [DK], pareiškimo Nr. 21980/93, 62 p., ECHR 1999-
III). EŽTT atkreipė dėmesį į Borrel istorijos tarptautinę dimensiją, didelį visuomenės susidomėjimą bei tai, 
jog dienraštyje straipsnį išspausdinęs žurnalistas apie teisininkų laišką sužinojo iš kitų šaltinių bei pats 
straipsnio tekste prie teisininkų kritikos pridėjo pastabą apie teisėjos M. atžvilgiu vykdytą drausminį tyrimą 
„Scientologijos“ byloje, bei sprendė, jog konkrečiu atveju pareiškėjo teiginiai negalėjo būti vertinami 
atsietai nuo minėtųjų aplinkybių ir jie buvo nukreipti ne į advokato ir teisėjos „asmeninį priešiškumą“, bet į 
viešąjį interesą kvestionuoti teisminės sistemos veikimą.  

Apibendrindamas Teismas konstatavo, jog ginčyti pareiškėjo teiginiai negalėjo būti laikomi „itin 
žalingu“ (angl. – gravely damaging) ar absoliučiai nepagrįstu išpuoliu prieš teisminę sistemą, tačiau kritika, 
nukreipta į teisėjų M. ir L. L. veiksmus, prisidėjo prieš viešojo intereso, susijusio su minėtos sistemos 
veikimu, ir buvo pasakyti spaudoje plačiai aptarinėjamoje byloje. Nors teiginiai ir galėjo pasirodyti kandūs, 
nepaisant to, jie laikytini vertybinio pobūdžio teiginiais, turėjusiais pakankamą „faktinį pagrindą“. 

Išvada: šioje byloje vienbalsiai buvo nustatytas Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies (teisė į teisingą 
teismą) ir Konvencijos 10 straipsnio (saviraiškos laisvė) pažeidimas.  

41 straipsnis: pareiškėjui priteistas 15 000 Eur dydžio neturtinės ir 270 Eur dydžio turtinės žalos 
atlyginimas. 

 
Prieiga internete 
 

SUSIRINKIMŲ IR ASOCIACIJOS LAISVĖ (11 straipsnis) 
 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. balandžio 21 d. sprendimas byloje dėl priimtinumo 
Junta Rectora Del Ertzainen Nazional Elkartasuna (ER.N.E) prieš Ispaniją  

(pareiškimo Nr. 45892/09, svarbos lygis – 3) 
 

Dėl draudimo policijos pareigūnų profesinei sąjungai streikuoti 
 

Faktinės aplinkybės 
 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["morice"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-154265"]}
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Pareiškėjas, profesinė sąjunga, atstovaujanti Ispanijos Baskų regiono policijos pareigūnus, nepavykus 
deryboms dėl pareigūnų darbo sąlygų gerinimo, kreipėsi į Baskų autonominės srities Vyriausybės vidaus 
reikalų departamentą prašydama leidimo streikuoti. Jų prašymas buvo atmestas motyvuojant tuo, jog 
teisinis reguliavimas nustatė draudimą valstybės saugumo pajėgų nariams streikuoti, o Baskų regiono 
policija laikytina tokiomis saugumo pajėgomis.  

 
Neoficialia Teismo sprendimo apžvalga 

 
Teismas pažymėjo, jog nacionalinis teisinis reguliavimas pakankamai aiškiai įtvirtino, kad pareiškėjui 

profesinė sąjunga, kurios nariai priskirtini teisėsaugos pareigūnams, taikytinas nustatytas draudimas 
streikuoti. Šis Konvencijos teisės ribojimas nagrinėjamu atveju siekė teisėto tikslo – išvengti galimos 
suirutės, galinčios kilti atsižvelgiant į policijos pareigūnų specifines funkcijas ir galimas policijos darbo 
nutrūkimo pasekmes. Teismo vertinimu, poreikis užtikrinti teisėsaugos pareigūnų funkcijų 
nepertraukiamumą ir ta aplinkybė, jog šie teisėsaugos pareigūnai yra ginkluoti, skiria policijos pareigūnus 
nuo kitų valstybės tarnautojų bei gali pateisinti griežtesnius jų asociacijos laisvės apribojimus. Jiems taikomi 
griežtesni apribojimai neperžengė to, kas būtina demokratinėje visuomenėje, nes tokiais apribojimais buvo 
siekiama užtikrinti valstybės viešuosius interesus, ypač nacionalinį ir visuomenės saugumą ir užkirsti kelią 
suirutei. Be to, valstybės turi plačią vertinimo nuožiūros laisvę reguliuoti tam tikrus profesinių sąjungų 
veiklos aspektus siekdamos viešojo intereso, tačiau nepaneigdamos esminių profesinių sąjungų teisių, 
kylančių iš Konvencijos 11 straipsnio.  

Išvada: skundas nepriimtinas (aiškiai nepagrįstas).  
 

Prieiga internete 
 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. gegužės 26 d. sprendimas byloje 
Dogan Altun prieš Turkiją  

(pareiškimo Nr. 7152/08, svarbos lygis – 2) 
 

Dėl drausminės nuobaudos taikymo profesinės sąjungos nariui, suorganizavusiam renginį darbo 
vietoje, tačiau ne darbo valandomis 
 

Faktinės aplinkybės 
 

Pareiškėjui, miesto savivaldybės tarnautojui, buvo paskirta drausminė nuobauda už tai, jog jis, 
būdamas profesinės sąjungos nariu, organizavo referendumą negavęs išankstinio institucijos (darbdavio) 
leidimo. Pareiškėjas kartu su kitu profesinės sąjungos nariu sumontavo balsavimo urnas bei pateikė 
balsavimo biuletenius priešais vieno savivaldybės skyriaus įėjimą, siekdamas suorganizuoti referendumą dėl 
planuojamo šio skyriaus biudžeto. Dėl šių veiksmų pareiškėjui paskirta nuobauda – įspėjimas. Pareiškėjo 
teigimu, referendumas vyko pietų metu, t. y. ne darbo valandomis, todėl minėtas sutikimas, remiantis 
teisės aktais, nebuvo reikalingas.  

 
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 
Teismas vertino, kad nagrinėjamu atveju buvo apribota pareiškėjo asociacijos laisvė. Teismas 

suabejojo, ar pareiškėjas galėjo numatyti, kad už minėto renginio suorganizavimą jam bus taikoma 
nuobauda. Iš bylos duomenų nebuvo aišku, ar pareiškėjui iš tiesų kilo pareiga gauti išankstinį darbdavio 
sutikimą. Bet kuriuo atveju Teismas priminė, jog bet koks asociacijos laisvės ribojimas Konvencijos 
draudžiamas, išskyrus tuos atvejus kai jis yra numatytas įstatyme, juo siekiama teisėto tikslo ir taikomos 
priemonės yra būtinos demokratinėje visuomenėje bei yra proporcingos siekiamam tikslui.  

Vertindamas ribojimo būtinumą demokratinėje visuomenėje, Teismas priminė, kad profesinės 
sąjungos tam tikromis aplinkybėmis turi teisę nepaisyti nustatyto išankstinio įspėjimo termino ir imtis 
spontaniškos demonstracijos ar kitokių veiksmų. Nagrinėtu atveju referendumas vyko ne darbo laiku, ne 
administracijos pastate, tačiau jos teritorijoje. Teismo vertinimu, administracija, paskyrusi nuobaudą 

http://hudoc.echr.coe.int/fre-press#{"itemid":["001-153921"]}
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pareiškėjui, deramai neįvertino šių aplinkybių. Pareiškėjui paskirta sankcija, nepaisant to, kad ji buvo 
minimali, galėjo sulaikyti pareiškėją ir kitus profesinės sąjungos narius nuo netrukdomo asociacijos laisvės 
įgyvendinimo. Vyriausybė neįrodė, jog nagrinėjamu atveju egzistavo primygtinis socialinis poreikis taikyti 
ribojimą, kad jis buvo būtinas demokratinėje visuomenėje ir atitiko proporcingumo principą.  

Išvada: Konvencijos 11 ir 13 straipsnių pažeidimas. 
41 straipsnis: priteistas 1 500 eurų dydžio neturtinės žalos atlyginimas. 

 
Prieiga internete 
 

DISKRIMINACIJOS UŽDRAUDIMAS (14 straipsnis) 
 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. balandžio 21 d. sprendimas byloje dėl priimtinumo 
S. S. ir kiti prieš Jungtinę Karalystę, F. A. ir kiti prieš Jungtinę Karalystę 

(pareiškimo Nr. 40356/10 ir Nr. 54466/10, svarbos lygis – 3)  
 

Dėl nuteistųjų, laikomų psichiatrijos ligoninėje, teisės gauti socialines išmokas 
 

Faktinės aplinkybės 
 
Pareiškėjai yra nuteistieji, atliekantys laisvės atėmimo bausmę. Dalį bausmės laiko jie praleido 

psichiatrijos ligoninėje. Pagal nacionalinį teisinį reguliavimą visi asmenys, laikomi psichiatrijos ligoninėje, 
gali būti padalinti į keturias grupes: 1) civiliai pacientai; 2) asmenys, nuteisti už nusikalstamas veikas, 
kuriems teismo sprendimu paskirtas psichiatrinis gydymas, kaip alternatyva laisvės atėmimo bausmei 
(„skyriaus 37“ pacientai); 3) asmenys, nuteisti laisvės atėmimo bausme ir vėliau perkelti iš įkalinimo įstaigos 
į psichiatrijos ligoninę gydymui („skyriaus 47“ pacientai); 4) asmenys nuteisti už nusikalstamas veikas, tačiau 
nusiųsti ne į įkalinimo įstaigą, bet tiesiai į psichiatrijos ligoninę („skyriaus 45A“ pacientai) (ši grupė nuo 
„skyriaus 37 pacientų“ skiriasi tuo, jog skyriaus „skyriaus 45A pacientai“ gali būti perkelti į įkalinimo įstaigą, 
jeigu nebeatitinka laikymo psichiatrijos ligoninėje kriterijų, joje praleistą laiką įskaitant į bausmės laiką). 
Keturi iš pareiškėjų pateko į trečiąją grupę („skyriaus 47“ pacientai), vienas – į ketvirtąją („skyriaus 45A 
pacientai“).  

Pagal galiojusį teisinį reguliavimą kaliniai neturėjo teisės gauti tam tikrų socialinių išmokų tuo metu, 
kai jie atliko laisvės atėmimo bausmę. Ši taisyklė psichiatrijos ligoninėje laikomų asmenų atžvilgiu nebuvo 
taikoma civiliams pacientams ir „skyriaus 37“ pacientams, kadangi jie nebuvo nuteisti įkalinimo bausme. Jie 
turėjo teisę gauti visas socialines išmokas, pasikeitus teisiniam reguliavimui išmokos buvo sumažintos, 
vėliau vėl atstatytos. „Skyriaus 47“ pacientai neturėjo teisės gauti tam tikrų socialinių išmokų, tačiau turėjo 
teisę gauti nedidelius dienpinigius, 2005 m. pasikeitus teisiniam reguliavimai visos socialinės išmokos jiems 
panaikintos. „Skyriaus 45A“ pacientai anksčiau turėjo tas pačias teises, kaip „skyriaus 37“ pacientai, 2005 m. 
pasikeitus teisiniam reguliavimui jie prilyginti „skyriaus 47“ pacientams. Pacientai, negaunantys socialinių 
išmokų, turėjo galimybę gauti kassavaitines išmokas, dėl kurių skyrimo konkrečiu atveju priimti sprendimą 
diskreciją turėjo Valstybės sekretorius.  

Remdamiesi šiomis aplinkybėmis pareiškėjai teigė, kad socialinių išmokų nesuteikimas „skyriaus 47“ 
ir „skyriaus 45A“ pacientams prilygo neteisėtai diskriminacijai Konvencijos 14 straipsnio prasme, lyginat 
juos su „skyriaus 37“ pacientais. 

 
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 
Teismas priminė, kad nors kalinių laisvė yra apribota, tačiau tai nereiškia, kad jie netenka kitų 

Konvencijoje įtvirtintų teisių, kita vertus, šių teisių įgyvendinimo apimtis ir būdas neišvengiamai paveikiama 
įkalinimo aplinkybių. Kaip anksčiau yra pažymėjęs EŽTT, įkalinimo įstaigose laikomi asmenys, sprendžiant 
klausimą dėl galimos jų diskriminacijos, gali būti palyginami su kitomis asmenų grupėmis, tačiau kiekvienu 
atveju svarbios konkrečios bylos faktinės aplinkybės (šiuo klausimu taip pat žr. EŽTT 2008 m. sausio 4 d. 
sprendimą Shelley prieš Jungtinę Karalystę, pareiškimo Nr. 23800/06, dėl sveikatos priežiūros ypatumų; 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154735
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2011 m. liepos 7 d. didžiosios kolegijos sprendimą Stummer prieš Austriją, pareiškimo Nr. 37452/02, dėl 
dirbančio kalinio teisės dalyvauti senatvės pensijų sistemoje).  

Nagrinėtos bylos kontekste pareiškėjai pasižymėjo savybėmis, kurios būdingos tiek kitiems 
pacientams, tiek kitiems kaliniams: kaip ir „skyriaus 37“ pacientams, pareiškėjams buvo reikalingas gydymas 
dėl sąlyginai sunkaus psichikos sutrikimo ir į ligoninę jie patalpinti baudžiamojo proceso metu. Kaip ir kiti 
kaliniai, laikomi įkalinimo įstaigose, jie buvo nuteisti dėl sunkių nusikaltimų, skiriant laisvės atėmimo 
bausmę. Nors laikymas psichiatrijos ligoninėje atliko gydomąją funkciją, tačiau tuo pat metu jie išliko 
nuteistaisiais laisvės atėmimo bausme (kaliniais). Skirtumai tarp šių dviejų grupių (asmenų, kuriems 
paskirtas gydymas, ir nuteistųjų laisvės atėmimo bausme, gydomų psichiatrijos ligoninėje), atsižvelgus į 
baudžiamosios teisės nuostatas, negali būti laikomi nesvarbiais ar nereikšmingais.  

Teismas priminė, kad valstybių narių vertinimo nuožiūros laisvė paprastai yra plati tiek ekonominės ir 
socialinės strategijos priemonių, tiek ir kalinių bei bausmių sistemos srityse. Be to, piniginių išmokų 
mokėjimas nėra numatytas Europos kalinimo taisyklėse (išskyrus dirbančius kalinius).  

Teismo vertinimu, valstybės turi vertinimo nuožiūros laisvę priimti sprendimus pašalinti kalinamus 
asmenis iš socialinės apsaugos išmokų mokėjimo sistemos. Įkalintų asmenų ir „skyriaus 37“ pacientų 
(ne)sulyginimas yra nacionalinių institucijų pasirinkimo laisvė ir yra suderinamas su Konvencijos 
14 straipsniu. 

Be to, svarbia aplinkybe teismas laikė ir tai, jog tuo metu, kai asmenys buvo laikomi ligoninėje, jų 
pagrindiniai materialiniai ir medicininiai poreikiai buvo užtikrinami, t. y. nors ir negaudami socialinių 
išmokų, jie nebuvo palikti be jokio pragyvenimo šaltinio. Šie asmenys taip pat gavo išmokas, skirtas 
padengti jų papildomas išlaidas, ir nors šių išmokų skyrimas ir priklausė atitinkamų institucijų diskrecijai, 
tačiau pareiškėjai nenurodė, jog jos kada nors buvo nesuteiktos. Ta aplinkybė, jog šių išmokų dydis buvo 
skirtingas skirtingose ligoninėse, nepaneigė šios priemonės reikšmės.  

Išvada: skundas nepriimtinas (aiškiai nepagrįstas).  

 
Prieiga internete 
 

TEISĖ Į LAISVUS RINKIMUS (Pirmojo Protokolo 3 straipsnis) 
 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. balandžio 21 d. sprendimas byloje  
Danis ir Association of Ethnic Turks prieš Rumuniją  

(pareiškimo Nr. 16632/09, svarbos lygis – 2) 
 

Dėl naujų reikalavimų dalyvauti rinkimuose nustatymo neparlamentinei tautinių mažumų interesams 
atstovaujančiai asociacijai 

 
Faktinės aplinkybės 

 
Pareiškėjas Rumunijos pilietis Sabit Danis, būdamas Etninių turkų asociacijos nariu (toliau – ir 

Asociacija), siekė dalyvauti 2008 m. lapkričio 30 d. vyksiančiuose rinkimuose į Rumunijos parlamentą. Ši 
Asociacija jau buvo dalyvavusi ankstesniuose rinkimuose, vykusiuose 2004 m., tačiau vietų Rumunijos 
parlamente nelaimėjo, užleisdama vietą kitai asociacijai, taip pat atstovaujančiai turkų mažumos 
interesams. 2008 m. kovo 16 d. Rumunijoje įsigaliojo teisės aktų pakeitimas, numatęs, jog tautinių mažumų 
interesams atstovaujančios neparlamentinės organizacijos, siekiančios dalyvauti rinkimuose, turi būti 
įgijusios labdaros organizacijos statusą (angl. – charitable status). Asociacija nutarė dalyvauti 2008 m. 
lapkritį vyksiančiuose rinkimuose, tačiau paraiškos tapti labdaros organizacija nepateikė, nes neatitiko joms 
keliamų sąlygų. 

2008 m. spalio 16 d. sprendimu Rumunijos centrinė rinkimų komisija atmetė Asociacijos paraišką 
dalyvauti rinkimuose, šiai neišpildžius teisės būti renkamai kriterijų. Pareiškėjai (Danis ir Asociacija) su 
skundu kreipėsi į Bukarešto apygardos teismą, teigdami, jog reikalavimas kandidatams į rinkimus būti 
labdaros organizacijomis, yra antikonstitucinis. Bukarešto apygardos teismas savo ruožtu kreipėsi į 
Rumunijos Konstitucinį Teismą, kuris 2008 m. lapkričio 6 d. sprendimu nusprendė, jog minėtasis 
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reikalavimas Konstitucijai neprieštarauja. Bukarešto apygardos teismas 2008 m. lapkričio 14 d. sprendimu 
pareiškėjų skundą galutinai atmetė. 

Pareiškėjai, kreipdamiesi į Teismą, teigė, jog buvo pažeista jų teisė dalyvauti rinkimuose į Rumunijos 
parlamentą, nes jie prieš rinkimus naujai įvesto reikalavimo įgyvendinti objektyviai negalėjo. Be to, 
minėtasis reikalavimas sukūrė jiems nepalankesnę padėtį nei Rumunijos parlamente turkų mažumos 
interesams jau atstovaujančiai organizacijai.  

Rumunijos Vyriausybė naujojo reikalavimo įvedimą grindė poreikiu užtikrinti, jog tos organizacijos, 
kurios neturi iškovojusios vietų parlamente, veiksmingai atstovautų tautinių mažumų interesams bei siekiu 
išvengti piktnaudžiavimo rinkimų teise. 
 

Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 
 

Aptariamoje byloje Teismas, siekdamas nustatyti, ar pareiškėjų atžvilgiu buvo pažeista Konvencija, 
taikė tripakopį testą ir nagrinėjo, ar: 1) su pareiškėjais buvo elgiamasi skirtingai; 2) ar toks skirtingas elgesys 
su pareiškėjais galėjo būti pateisinamas teisėtu tikslu; 3) ar toks skirtingas elgesys su pareiškėjais buvo 
proporcingas. 

Pirmuoju aspektu Teismas išaiškino, jog ginčo teisės aktų pakeitimu buvo įvesta dvejopa sistema, 
nustatanti skirtingus reikalavimus parlamentinėms ir į parlamentą nepatekusioms tautinių mažumų 
interesams atstovaujančioms organizacijoms. Būtent – parlamentinės organizacijos galėjo automatiškai 
dalyvauti kituose rinkimuose, o į parlamentą nepatekusių organizacijų dalyvavimas rinkimuose buvo 
susietas su papildomų sąlygų, turinčių įrodyti veiksmingą atstovavimą mažumų interesams, išpildymu. Todėl 
pripažinta, jog su pareiškėjais buvo elgiamasi skirtingai nei su kitais subjektais, siekiančiais įgyvendinti savo 
rinkimų teisę. Antruoju aspektu Teismas pritarė Vyriausybės teiginiams, jog skirtingu elgesiu buvo siekiama 
teisėtų tikslų – veiksmingo atstovavimo tautinių mažumų interesams bei siekio išvengti piktnaudžiavimo, 
todėl kertinis byloje tapo reikalavimas su panašiais subjektais elgiantis skirtingai paisyti proporcingumo 
principo.  

Šiuo aspektu Teismas akcentavo, jog naujų reikalavimų įvedimas likus nedaug laiko iki rinkimų gali 
automatiškai iš rinkimų proceso pašalinti opozicines partijas ir koalicijas, turinčias tautos palaikymą, ir tokiu 
būdu būti parankus valdžioje jau esančioms politinėms jėgoms. Teismo vertinimu, tai nėra suderinama su 
demokratine santvarka ir kenkia piliečių pasitikėjimui viešąja valdžia. 

Teismas, be kita ko, atsižvelgė į Venecijos komisijos rekomendacijas, jog balsavimo sistema neturėtų 
būti peržiūrinėjama likus metams iki rinkimų (šiuo aspektu taip pat žr. Tănase prieš Moldovą [DK], 
pareiškimo Nr. 7/08, CEDH 2010, 179 p.; Georgian Labour Party prieš Gruziją, pareiškimo Nr. 9103/04, ECHR 
2008, 88 p.; Ekoglasnost prieš Bulgariją, pareiškimo Nr. 30386/05, 69–70 p.). Konkrečiu atveju sąlygų 
dalyvauti 2008 m. lapkričio 30 d. vyksiančiuose rinkimuose teisinis pakeitimas įsigaliojo 2008 m. kovo 16 d. 
Be to, pagal nacionalinius aktus rinkimuose norintys dalyvauti subjektai paraiškas pateikti turėjo ne vėliau 
kaip keturiasdešimt dienų prieš planuojamus rinkimus arba, konkrečiu atveju, vėliausiai – 2008 m. spalio 20 
d. Taigi, Teismas reziumavo, jog pareiškėjai turėjo bemaž septynis mėnesius prisitaikyti prie pasikeitusių 
reikalavimų. Teismas taip pat atkreipė dėmesį į tai, jog viena iš sąlygų organizacijoms įgyti labdaros statusą 
buvo reikalavimas įrodyti tris metus vykdžius įvairias programas ir projektus, susijusius su jų tikslais. 

Atsižvelgdamas į pirmiau nurodytas aplinkybes, Teismas sprendė, jog Rumunija, likus septyniems 
mėnesiams iki rinkimų pakeisdama dalyvavimo juose sąlygas, nesuteikė pareiškėjams realios galimybės 
savo veiklą organizuoti taip, kad jie šias sąlygas atitiktų. Priešingai, remiantis bylos duomenimis, 
pareiškėjams buvo objektyviai neįmanoma išpildyti sąlygą būti labdaros organizacija. Todėl naujoji 
pareiškėjams, kitaip nei į Rumunijos parlamentą jau patekusiai turkų mažumos organizacijai, pritaikyta 
sąlyga buvo neproporcinga tokiu reikalavimu siekiamam teisėtam tikslui.  

Išvada: šioje byloje vienbalsiai buvo nustatytas Konvencijos 14 straipsnio (diskriminacijos draudimas) 
ir Konvencijos Pirmojo protokolo 3 straipsnio (teisė į laisvus rinkimus) pažeidimas, Rumunijai likus 
septyniems mėnesiams iki parlamentinių rinkimų pakeitus teisės aktus ir tokiu būdu faktiškai atėmus 
galimybę rinkimuose dalyvauti asociacijai, atstovaujančiai turkų mažumos interesams. 

41 straipsnis: nustatyto pažeidimo konstatavimas buvo pakankama neturtinės žalos atlyginimo 
forma.  
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Prieiga internete 
 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. birželio 11 d. sprendimas byloje  
Tahirov prieš Azerbaidžaną  

(pareiškimo Nr. 31953/11, svarbos lygis – 1) 
  

Dėl savavališko atsisakymo leisti parlamentiniuose rinkimuose dalyvauti save išsikėlusiam kandidatui 
 

Faktinės aplinkybės 
 

Pareiškėjas Azerbaidžano pilietis Tahirov siekė dalyvauti 2010 m. lapkričio 7 d. vykusiuose rinkimuose 
į Azerbaidžano parlamentą. Šiam tikslui pagal Rinkimų kodekso reikalavimus jis surinko daugiau nei 450 jo 
kandidatūrą remiančių asmenų parašų ir pateikė juos atitinkamai apygardos rinkimų komisijai.  

2010 m. spalio 11 d. pareiškėjas buvo informuotas, jog apygardos rinkimų komisija patikrino jį 
remiančių asmenų parašus ir svarstė klausimą, ar leisti jam dalyvauti rinkimuose. Kitą dieną to jam padaryti 
leista nebuvo. Pasak minėtosios komisijos ekspertų grupės, dalis pareiškėjo surinktų parašų buvo 
negaliojantys, nes juos galbūt padėjo vienas ir tas asmuo, taip pat – kai kurių jo kandidatūrą rėmusių 
asmenų adresai buvo įrašyti neišsamiai. 

2010 m. spalio 14 d. pareiškėjas Azerbaidžano centrinei rinkimų komisijai pateikė skundą, kuriame 
nurodė, jog pagal Rinkimų kodekso reikalavimus jis turėjo būti pakviestas į posėdį, kurio metu buvo 
tikrinamas jo surinktų rinkėjų parašų tikrumas. Pareiškėjas taip pat teigė, jog apygardos rinkimų komisijos 
nurodytas teiginys, esą 172 jo surinkti parašai buvo padėti „vieno ir to paties asmens“ neturėjo faktinio 
pagrindo, o neišsamiai įvestus rinkėjų adresus jis galėjo ištaisyti, jei jam būtų buvusi suteikta galimybė. 
Kartu su skundu pareiškėjas centrinei rinkimų komisijai persiuntė ir paraišką, pasirašytą 91-o rinkėjo, kuria 
jie patvirtino ginčijamų parašų tikrumą.  

Azerbaidžano centrinė rinkimų komisija iš naujo patikrino pareiškėjo surinktus parašus, pasitelkdama 
savo ekspertų grupę. Ji priėjo prie išvados, jog 178 iš 600 pareiškėjo surinktų parašų nebuvo tinkami, o likę 
422 parašai nesiekė Rinkimų kodekso nustatytos ribos. Todėl 2010 m. spalio 17 d. sprendimu centrinė 
rinkimų komisija pareiškėjo skundą atmetė ir paliko nepakeistą apygardos rinkimų komisijos sprendimą 
neleisti pareiškėjui dalyvauti rinkimuose. 

Pareiškėjas, kreipdamasis į Teismą, tikino, jog tokiu būdu buvo pažeista Konvencijos Pirmojo 
protokolo 3 straipsnio laiduojama teisė laisvai dalyvauti rinkimuose ir Konvencijos 14 straipsnyje įtvirtintas 
diskriminacijos draudimas, nes jis buvo diskriminuojamas dėl savo opozicinių politinių pažiūrų.  

 
Neoficiali Teismo sprendimo apžvalga 

 
Teismas pirmiausia nurodė, jog Konvencijos Pirmojo protokolo 3 straipsnis įtvirtina esminį 

veiksmingos politinės demokratijos principą ir todėl Konvencijos sistemoje turi pirmutinę reikšmę (žr. 
Mathieu-Mohin and Clerfayt prieš Belgiją, pareiškimo Nr. 9267/81, 47 p., Series A no. 113). Teismas yra ne 
vieną kartą pažymėjęs, jog šis principas garantuoja individualias teises, įskaitant teisę balsuoti ir būti 
renkamam (Ibid., 46–51 p.). Tuo pačiu Teismas atkreipė dėmesį į tai, jog Konvencijos Pirmojo protokolo 3 
straipsnis nėra absoliutus ir savyje talpina „implicitinius apribojimus“. Svarbu, kad šie apribojimai 
nepaneigtų pačios Konvencijos saugomos teisės esmės ir nekliudytų jos veiksmingumui bei kad būtų 
proporcingai siekiantys teisėto tikslo (Mathieu-Mohin and Clerfayt byla, 52 p., Yumak and Sadak prieš 
Turkiją [DK], pareiškimo Nr. 10226/03, 109 p., ECHR 2008). Minėtos teisės įgyvendinimui valstybių keliami 
reikalavimai neturi trukdyti laisvai žmonių valios išraiškai, renkantis įstatymų leidžiamąją valdžią, kitais 
žodžiais tariant, jie turi atspindėti, bet ne prieštarauti norui visuotiniu balsavimu identifikuoti žmonių valią, 
tuo pačiu nepažeidžiant rinkiminio proceso sąžiningumo ir veiksmingumo (Hirst prieš Jungtinę Karalystę (Nr. 
2) [DK], pareiškimo Nr. 74025/01, 62 p., ECHR 2005-IX). Šiuo aspektu Teismas taip pat atkreipė dėmesį, jog 
itin svarbu, kad institucijos, kurioms yra patikėta administruoti rinkimų procesą, veiktų skaidriai ir būtų 
nepriklausomos nuo politinio manipuliavimo (Georgian Labour Party prieš Gruziją, pareiškimo Nr. 9103/04, 
101 p., ECHR 2008) bei pakankamai motyvuotų savo sprendimus (Namat Aliyev prieš Azerbaidžaną, 
pareiškimo Nr. 18705/06, 31–44 p.). 
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Teismas sutiko su Azerbaidžano Vyriausybės argumentu, jog reikalavimu kandidatams surinkti 450 
juos remiančių asmenų parašus, kaip sąlyga dalyvauti rinkimuose, buvo siekiama teisėto tikslo (sumažinti 
„ribinių“ kandidatų skaičių rinkimuose) ir toliau nagrinėjo, ar konkrečiu atveju parašų tikrinimas nebuvo 
savavališkas. Pirmiausia Teismas rėmėsi Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) 
pateikta ataskaita apie 2010 m. lapkričio 7 d. Azerbaidžane vykusius parlamento rinkimus, kurioje buvo 
išreikštas susirūpinimas dėl apygardų rinkimų komisijų šališkumo, registracijos dalyvauti rinkimuose 
neskaidrumo ir atsisakymo leisti dalyvauti rinkimuose, remiantis techninėmis klaidomis. Teismas pastebėjo, 
jog, be kita ko, nurodytos problemos buvo sisteminio pobūdžio ir jis pats yra gavęs 30 su 2010 m. rinkimais 
Azerbaidžane pažeidimais susijusių individualių peticijų. 

Toliau Teismas akcentavo, jog konkrečiu atveju Azerbaidžano Vyriausybė, remdamasi parašus 
tikrinusių ekspertų komisijų išvadomis, nesugebėjo pateikti duomenų apie šių ekspertų kvalifikaciją ir 
įgaliojimus. Pasak Teismo, toks aiškios ir pakankamos informacijos apie parašus tikrinusių ekspertų 
kvalifikaciją trūkumas gali smarkiai pakirsti pasitikėjimą registracijos į rinkimus ir net pačių rinkimų 
sąžiningumu. Be to, Teismas atkreipė dėmesį į tai, jog tikrindami parašų autentiškumą, ekspertai tik nurodė, 
jog „egzistuoja tikimybė, jog parašai yra netikri“. Teismo vertinimu, pareiškėjo teisė dalyvauti rinkimuose 
neturėtų priklausyti nuo tikimybių ir neaiškių nuomonių, tačiau turėtų būti įgyvendinama laikantis aiškiai 
apibrėžtų sąlygų. Galiausiai nebuvo imtasi jokių papildomų priemonių, kurios būtų padėjusios padaryti 
tvirtas išvadas dėl parašų, kuriais suabejota, autentiškumo. 

Teismas taip pat pažymėjo, jog nors Vyriausybė ir nurodė Rinkimų kodekse įtvirtintas procedūrines 
garantijas, konkrečiu atveju jų nebuvo paisoma, nes pareiškėjas nebuvo informuojamas ar kviečiamas į 
rinkiminių komisijų posėdžius, tokiu būdu atimant iš jo galimybę teikti paaiškinimus. Be to, buvo 
ignoruojami pareiškėjo papildomai teikiami dokumentai, kuriais jis siekė įrodyti surinktų parašų tikrumą. 
Pasak Teismo, bet kokia garantija, įtvirtinta teisės akte, yra bereikšmė, jei ji taip ir lieka „popieriuje“, 
atitinkamoms institucijoms, kurioms yra patikėta organizuoti rinkimų procesą, sistemiškai jų nepaisant. 
Esmine teisės viešpatavimo sampratos dalimi yra tai, jog priimtuose teisės aktuose įtvirtintos teisės turi būti 
ne teorinės ir iliuzinės, bet veiksmingos ir praktinės.  

Konstatavęs Konvencijos Pirmojo protokolo 3 straipsnio pažeidimą, Teismas nustatė, jog nebeliko 
būtinybės pasisakyti dėl Konvencijos 14 straipsnio pažeidimo pareiškėjo atžvilgiu.  

Išvada: šioje byloje vienbalsiai buvo nustatytas Konvencijos Pirmojo protokolo 3 straipsnio (teisė į 
laisvus rinkimus) pažeidimas, Azerbaidžanui savavališkai atsisakius leisti parlamentiniuose rinkimuose 
dalyvauti save išsikėlusiam kandidatui.  

41 straipsnis: pareiškėjui priteistas 7 500 Eur neturtinės žalos atlyginimas. 
 
Prieiga internete 
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