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atsiţvelgdamas į minėtą pareiškimą, pateiktą 2001 m. liepos 30 d.,
po svarstymo nusprendė:

FAKTAI IR PROCESAS
Pareiškėja Angelė Kupšienė yra Lietuvos Respublikos pilietė, gimusi 1949 m.,
gyvenanti Klaipėdoje.
Pareiškėja skundėsi dėl civilinio proceso trukmės. Ji teigė, kad buvo paţeistas
Konvencijos 6 straipsnis.
2003 m. kovo 19 d. Teismas perdavė bylą atsakovei Vyriausybei pagal Teismo
reglamento 54 taisyklės 2 dalies b punktą. 2003 m. gruodţio 15 d. Vyriausybė
pateikė savo poziciją dėl bylos priimtinumo ir esmės.
2003 m. gruodţio 19 d. Teismo kanceliarija išsiuntė Vyriausybės poziciją
pareiškėjai. Pareiškėja buvo paprašyta iki 2004 m. vasario 13 d. pateikti savo
pastabas dėl Vyriausybės pozicijos.
Nesulaukusi jokio atsakymo, kanceliarija 2004 m. kovo 2 d. registruotu paštu
išsiuntė kitą raštą, informuodama pareiškėją, kad jos atsiliepimo pateikimo
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terminas baigėsi 2004 m. vasario 13 d. ir nebuvo pateiktas prašymas šį terminą
pratęsti. Pareiškėja buvo įspėta, kad pagal Konvencijos 37 straipsnio 1 dalies a
punktą Teismas gali išbraukti bylą iš sąrašo, jeigu aplinkybės leidţia daryti
išvadą, kad pareiškėjas nebeketina palaikyti savo pareiškimo. Tačiau atsakymas į
šį raštą nebuvo gautas.

TEISĖ
Teismas pastebi, kad, neţiūrint 2003 m. gruodţio 19 d. ir 2004 m. kovo 2 d.
raštų, pareiškėja nepateikė savo pastabų dėl Vyriausybės pozicijos, taip pat nuo
bylos perdavimo nepateikė Teismui kokių nors kitų pareiškimų.
Atsiţvelgdamas į tai, Teismas mano, kad pareiškėja nebeketina palaikyti savo
pareiškimo. Teismas neturi pagrindo tęsti bylos nagrinėjimo. Vadovaudamasis
Konvencijos 37 straipsnio 1 dalies a punktu, Teismas mano, kad pareiškimas turi
būti išbrauktas iš bylų sąrašų.
Dėl šių prieţasčių Teismas vienbalsiai
Nusprendžia išbraukti pareiškimą iš bylų sąrašų.
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