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Preliminarus vertimas 

 

 

 

 

EUROPOS TARYBA 

EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMAS 

 

 
ANTRASIS SKYRIUS 

 

 

NUTARIMAS DĖL  

Laimono PETRAIČIO 

pareiškimo Nr. 34937/06 

prieš Lietuvą 
 

 

 

 Europos Žmogaus Teisių Teismas (antrasis skyrius), 2010 m. vasario 23 d. 

posėdžiaujant kolegijai, sudarytai iš: 

pirmininkės Françoise Tulkens, 

teisėjų Ireneu Cabral Barreto, 

 Vladimiro Zagrebelsky, 

 Danutės Jočienės, 

 Dragoljub Popović, 

 András Sajó, 

 Nona Tsotsoria 

 ir skyriaus kanclerio pavaduotojos Françoise Elens-Passos, 

 atsižvelgdamas į minėtą pareiškimą, pateiktą 2006 m. liepos 31 d., 

 atsižvelgdamas į atsakovės Vyriausybės pateiktą poziciją, 

 po svarstymo nusprendė: 

 

FAKTAI 

 

Pareiškėjas Laimonas Petraitis yra Lietuvos Respublikos pilietis, gimęs 1972 m. ir gyvenantis 

Klaipėdoje. Vyriausybei atsakovei atstovavo jos atstovė E. Baltutytė. 

Pareiškėjas skundėsi pagal Konvencijos 6 straipsnį dėl tariamai neteisingo ir pernelyg ilgo 

savo baudžiamosios bylos nagrinėjimo. 

Byla buvo perduota Vyriausybei atsakovei, kurios pozicija buvo persiųsta pareiškėjui, kad jis 

pateiktų savo pastabas iki 2009 m. gegužės 12 d. 

2009 m. rugsėjo 28 d. išsiųstu registruotu laišku pareiškėjui buvo pranešta, kad baigėsi 

pastaboms pateikti skirtas terminas ir kad nebuvo gautas prašymas jį pratęsti. Pareiškėjo dėmesys 

buvo atkreiptas į Konvencijos 37 straipsnio 1 dalies a punktą, kuriame numatyta, kad Teismas gali 

išbraukti bylą iš bylų sąrašo, kai aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog pareiškėjas nebeketina 

palaikyti savo pareiškimo. Tačiau laiškas buvo grąžintas Teismui 2009 m. lapkričio 20 d., 

nenurodžius, kodėl jis nepasiekė pareiškėjo. Kitas įspėjantis laiškas buvo išsiųstas pareiškėjui 
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2009 m. gruodžio 4 d., bet jis taip pat buvo grąžintas Teismui, kadangi pareiškėjas neatsiėmė jo 

pašte. Pareiškėjas daugiau nebesusisiekė su kanceliarija.  

 

TEISĖ 

 

Atsižvelgdamas į šias aplinkybes Teismas mano, kad pareiškėjas nebeketina palaikyti savo 

pareiškimo, kaip numatyta Konvencijos 37 straipsnio 1 dalies a punkte. Be to, Teismas nemano, kad 

pagal Konvencijos 37 straipsnio 1 dalį in fine yra kokių nors ypatingų aplinkybių, susijusių su 

Konvencijoje ir jos protokoluose įtvirtintų žmogaus teisių gerbimu, dėl kurių šią bylą reikėtų 

nagrinėti toliau. Todėl byla išbrauktina iš sąrašo. 

 

Dėl šių priežasčių Teismas vienbalsiai 

 

Nusprendžia išbraukti pareiškimą iš bylų sąrašo. 

 

Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens  

  Kanclerio pavaduotoja Pirmininkė 
 

 

 


