Preliminarus vertimas

EUROPOS TARYBA
EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMAS
ANTRASIS SKYRIUS
NUTARIMAS DĖL
Romo JUODSNUKIO
pareiškimo Nr. 19048/03
prieš Lietuvą
Europos Ţmogaus Teisių Teismas (antrasis skyrius), 2006 m. spalio 10 d., posėdţiaujant kolegijai,
sudarytai iš:
pirmininko J.-P. COSTA,
teisėjų A. B. BAKA,
I. CABRAL BARRETO,
A. MULARONI,
E. FURA-SANDSTRÖM,
D. JOČIENĖS,
D. POPOVIČ
ir skyriaus kanclerės S. DOLLÉ,
atsiţvelgdamas į minėtą pareiškimą, pateiktą 2003 m. birţelio 13 d.,
atsiţvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 8 d. bylos perdavimą Vyriausybei,
atsiţvelgdamas į 2006 m. liepos 3 d. tarp šalių pasiektą taikų susitarimą,
po svarstymo nusprendė:

FAKTAI, SKUNDAI IR PROCESAS
Pareiškėjas, buvęs Lietuvos kariuomenės eilinis, skundėsi dėl administracinio proceso, kuriame
dalyvavo Krašto apsaugos ministerija. Jis teigė, kad buvo paţeisti Konvencijos 5, 6 ir 7 straipsniai, taip pat
7 Protokolo 4 straipsnis.
Skyriaus pirmininkas perdavė pareiškimą atsakovei Vyriausybei 2005 m. rugsėjo 8 d. (Teismo eglamento
54 taisyklės 2 dalies b punktas).
2006 m. liepos 3 d. pareiškėjas ir atsakovė Vyriausybė sudarė taikų susitarimą, kurio rezoliucinėje
dalyje yra numatyta:
„1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, reikšdama pagarbą ţmogaus teisėms, ir pareiškėjas R. Juodsnukis
sudaro taikų susitarimą byloje Juodsnukis prieš Lietuvą (Nr. 19048/03).
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė įsipareigoja sumokėti pareiškėjui R. Juodsnukiui ex gratia 15 000
(penkiolika tūkstančių) litų [LTL, apie 4344 EUR] dydţio kompensaciją, kuri padengs bet kokią turtinę ir
neturtinę ţalą, bei bylinėjimosi kaštus, susijusius su minėtu pareiškimu. Ši kompensacija bus sumokėta per
tris
mėnesius
nuo Europos Ţmogaus Teisių Teismo sprendimo pagal Konvencijos
39 straipsnį dienos.
3. Pareiškėjas R. Juodsnukis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė skelbia, kad šios Deklaracijos sudarymas
reiškia pareiškimo Juodsnukis prieš Lietuvą (Nr. 19048/03) galutinį išsprendimą Europos Ţmogaus Teisių

Teisme. Pareiškėjas R. Juodsnukis pareiškia, kad atsisako nuo bet kokių tolesnių pretenzijų bei skundų prieš
Lietuvą, susijusių su minėtu pareiškimu. <...>“

2006 m. rugpjūčio 10 d. laišku pareiškėjas kreipėsi į Teismą prašydamas nutraukti bylą, atsiţvelgiant į
sudarytą susitarimą.

TEISĖ
Atsiţvelgdamas į pirmiau išdėstytą deklaraciją, Teismas paţymi, kad byla yra išspręsta ir kad
pareiškėjas daugiau neturi pretenzijų Lietuvos Respublikos institucijoms, kiek tai yra susiję su šia byla.
Teismas nenustatė bendrosios su pagarba ţmogaus teisėms susijusios problemos, dėl kurios reikėtų
toliau nagrinėti šį pareiškimą. Todėl Teismas patenkina pareiškėjo prašymą.
Teismas mano, kad yra tikslinga nutraukti Konvencijos 29 straipsnio 3 dalies taikymą bylai ir ją
išbraukti iš bylų sąrašo remiantis 37 straipsnio 1 dalimi.
Dėl šių prieţasčių Teismas vienbalsiai
Nusprendžia išbraukti pareiškimą iš bylų sąrašo.
S. DOLLÉ
Kanclerė

J.-P. COSTA
Pirmininkas

