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EUROPOS TARYBA 

EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMAS 

ANTRASIS SKYRIUS 

NUTARIMAS DĖL 

Emilijos ALEKSONIENĖS ir kitų 

pareiškimo Nr. 33646/02 

prieš Lietuvą 
 

Europos Ţmogaus Teisių Teismas (antrasis skyrius) 2006 m. vasario 7 d. posėdţiaujant kolegijai, 

sudarytai iš: 

pirmininko J.-P. COSTA, 

teisėjų A. B. BAKA, 

R. TÜRMEN, 

K. JUNGWIERT, 

M. UGREKHELIDZE, 

D. JOČIENĖS, 

D. POPOVIĆ 

ir skyriaus kanclerės S. DOLLÉ, 

atsiţvelgdamas į minėtą pareiškimą, pateiktą 2002 m. rugpjūčio 28 d., 

atsiţvelgdamas į pareiškimo perdavimą Vyriausybei 2005 m. rugsėjo 8 d. ir pareiškėjos 2005 m. spalio 

5 d. laišką, 

po svarstymo nusprendė: 

FAKTAI, SKUNDAS IR PROCESAS 

Pirmoji pareiškėja Emilija Aleksonienė yra gimusi 1924 m. Antroji pareiškėja Birutė Burbienė yra 

gimusi 1931 m. Trečioji pareiškėja Janina Kirkauskienė yra gimusi 1922 m. Ketvirtoji pareiškėja Ona 

Plukienė yra gimusi 1916 m. Penktoji pareiškėja Bronė Savickienė yra gimusi 1913 m. Šeštasis pareiškėjas 

Stasys Zakarackas yra gimęs 1918 m. Pareiškėjai yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys 

Druskininkuose, išskyrus Vilniuje gyvenančią penktąją pareiškėją. 

Pareiškėjai yra penkios seserys ir brolis. Jie skundėsi, kad, paţeidţiant vidaus įstatymus dėl nuosavybės 

grąţinimo, nebuvo grąţintas jų velioniui tėvui priklausęs 7,25 hektarų ţemės sklypas. Pareiškėjai tvirtino, kad 

buvo paţeistas Konvencijos 1 Protokolo 1 straipsnis. 

2005 m. rugsėjo 8 d. kolegijos pirmininkas nusprendė perduoti bylą atsakovei Vyriausybei (Teismo 

reglamento 54 taisyklės 2 dalies b punktas). 

2005 m. spalio 5 d. pareiškėjai parašė Teismo kanceliarijai laišką, kuriame nurodė, jog ţemė jiems yra 

grąţinta, todėl pareiškėjai pageidauja atsisakyti pradėto proceso. Pagrįsdami savo prašymą, pareiškėjai 

pateikė vidaus institucijų sprendimų kopijas, patvirtinančias jų nuosavybės teises į minėtą ţemę. 

TEISĖ 

Teismas pastebi, kad pareiškėjai nori atsisakyti pareiškimo, kadangi klausimas yra išspręstas, o kitų 

skundų prieš Lietuvos valdţios institucijas dėl nuosavybės teisių atkūrimo pareiškėjai neturi. 



Teismas nenustatė bendro pobūdţio klausimo, susijusio su ţmogaus teisių gerbimu, dėl kurio 

pareiškimą reikėtų nagrinėti toliau. 

Todėl Teismas patenkina pareiškėjų prašymą ir mano, kad Konvencijos 29 straipsnio 3 dalis šioje byloje 

neturėtų būti toliau taikoma ir byla turi būti išbraukta iš sąrašo. 

Dėl šių prieţasčių Teismas vienbalsiai 

Nusprendžia išbraukti pareiškimą iš bylų sąrašo. 

S. DOLLÉ J.-P. COSTA 

Kanclerė Pirmininkas 

 


