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Europos Žmogaus Teisių Teismas (antrasis skyrius), 2011 m. spalio 18 d.
posėdžiaujant kolegijai, sudarytai iš:
Pirmininkės F. TULKENS,
teisėjų D. JOČIENĖS,
D. POPOVIĆ,
I. KARAKAŞ,
G. RAIMONDI,
P. P. de ALBUQUERQUE,
H. KELLER
ir skyriaus kanclerio S. NAISMITH,
atsižvelgdamas į minėtą pareiškimą, pateiktą 2005 m. birželio 21 d.,
atsižvelgdamas į atsakovės Vyriausybės pateiktą poziciją ir informaciją,
po svarstymo nusprendė:

FAKTAI
Pareiškėjas Samuel Sanian yra Lietuvos Respublikos pilietis, gimęs
1960 m., šiuo metu atliekantis bausmę Kybartų pataisos namuose. Lietuvos
Respublikos Vyriausybei (Vyriausybė) atstovavo jos atstovė E. Baltutytė.
Pareiškėjas buvo nuteistas už prekybą narkotikais.
Remdamasis Konvencijos 6 ir 13 straipsniais, pareiškėjas Teismui
skundėsi, kad buvo sukurstytas padaryti nusikaltimą, todėl jam nebuvo
užtikrintas teisingas teismas.
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TEISĖ
Teismas mano, kad nebereikia tęsti šios bylos nagrinėjimo dėl priežasčių,
išdėstytų toliau.
Perdavus bylą Vyriausybei atsakovei ir gavus jos poziciją, pareiškėjo
buvo paprašyta atsakyti iki 2010 m. liepos 30 d., kartu pateikiant
reikalavimus dėl teisingo atlyginimo. Laiškas buvo nusiųstas į pareiškėjo
namus Visagine pareiškėjo nurodytu adresu korespondencijai.
2010 m. rugpjūčio 24 d. Vyriausybė informavo Teismą apie tai, kad
pareiškėjas atlieka bausmę Kybartų pataisos namuose.
2010 m. rugsėjo 6 d. Teismas paragino pareiškėją iki 2010 m. lapkričio
2 d. pateikti savo atsikirtimus į Vyriausybės poziciją.
Negavęs jokių žinių iš pareiškėjo, 2011 m. vasario 9 d. Teismas parašė
Kybartų pataisos namų administracijai, teiraudamasis, ar pareiškėjas ten vis
dar atlieka jam paskirtą bausmę. 2011 m. vasario 24 d. Kybartų pataisos
namų direktorius parašė Teismui, kad pareiškėjas vis dar atlieka laisvės
atėmimo bausmę Kybartuose.
2011 m. birželio 16 d. laišku, nusiųstu registruotu paštu į Kybartų
pataisos namus, Teismas priminė pareiškėjui, kad terminas, duotas
atsikirtimams pateikti, baigėsi 2010 m. lapkričio 2 d. bei tai, kad nebuvo
prašyta jį pratęsti. Pareiškėjo dėmesys buvo atkreiptas į Konvencijos
37 straipsnio 1 dalies a punktą, numatantį, kad Teismas gali išbraukti
pareiškimą iš bylų sąrašo, jei iš aplinkybių galima daryti išvadą, kad
pareiškėjas neketina palaikyti savo pareiškimo. Pareiškėjas laišką gavo
2011 m. liepos 11 d., tačiau Teismas nesulaukė jokio pareiškėjo atsakymo.
Esant tokioms aplinkybėms, Teismas mano, kad gali būti laikoma, jog
pareiškėjas nebenori palaikyti savo pareiškimo, kaip tai numatyta pagal
Konvencijos 37 straipsnio 1 dalies a punktą. Be to, pagal Konvencijos
37 straipsnio 1 dalį in fine, Teismas nemato jokių ypatingų aplinkybių,
susijusių su pagarba žmogaus teisėms, kaip yra apibrėžta Konvencijoje ir
jos protokoluose, dėl kurių reikėtų toliau nagrinėti bylą.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškimą galima išbraukti iš bylų
sąrašo.
Dėl šių priežasčių Teismas vienbalsiai
Nusprendžia išbraukti pareiškimą iš bylų sąrašo.
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