
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Elžbietos Jurgelevičienės liudytojų: Rimanto Dovydaičio, 
Kazimiero Dovydaičio, Bronės Šilinskienės ir Onutės Zaicevičienės 
parodymų video įrašas DVD diske. 
 
Šie liudytojų parodymai patvirtina, kad ieškovė Genovaitė Būblienė savo 2006-02-17 
ieškinyje Kauno rajono apylinkės teismui pareiškė teisiškai visiškai nepagrįstus 
reikalavimus ir pateikė žinomai neteisingus įrodymus (atvirai melavo). Kauno rajono ir 
Kauno apygardos teismai E. Jurgelevičienės atstovui nesudarė galimybės į bylos svarstymą 
pasikviesti minėtus liudytojus.   
 

Aktyvios liudytojų parodymų nuorodos : 

http://www.youtube.com/watch?v=pe3ZpuUJzXA  

http://www.youtube.com/watch?v=mbMP-zivnQU  

http://www.youtube.com/watch?v=JYb-_Rotn34  

http://www.youtube.com/watch?v=jRrsFw7nDEI  

 



 
 
 
 
 

 
 
Dokumentai 12-13. Civilinėje byla Nr. 3P-728/2007 Lietuvos 
Aukščiausiajame Teisme. 
12. Elžbietos Jurgelevičienės Kasacinis skundas Civilinėje byloje 
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13. Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis Civilinėje byloje Nr. 3P-
728/2007. 
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Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui, 
Viktorui Muntianui 

v 
 
 
 

2006 m. rugpjūtis 24 d. 
Zenono Jurgelevičiaus 
gyv. Jaunimo 28 Ringaudai 
4324 Kauno rajonas  

 
 

Prašymas  
Dėl teisingumo atkūrimo 

 

Gerbiamas LR Seimo pirmininke, 

į Jus asmeniškai aš kreipiuosi todėl, kad norint pašalinti mano pastebėtus, posovietinėje 
Lietuvoje vykstančius teisės ir žmogaus teisių pažeidimus - LR Seimas turi atlikti šiuos 
veiksmus: 

1. Patikrinti mano pateiktų faktų teisingumą; 
2. Priimti naujus teisės aktus - kurių teisinės normos panaikintų „teisinę bazę" tolimesnių 

teisės ir žmogaus teisių pažeidimų vykdymui bei leistų atkurti teisingumą. 
Kadangi prieš Jus LR Seimui vadovavę asmenys mano pateiktą informaciją nutylėjo ir tuo 

būdu toleravo mano raštuose įvardintus teisės ir žmogaus teisių pažeidimus - todėl aš kreipiuosi 
į Jus ir tikiuosi, kad Jūs tų teisės ir žmogaus teisių pažeidimų netoleruosite. 

Nuo Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo (1990 m. kovo 11 d. ) dirbdamas 
įvairiose žmogaus teisių gynimo organizacijose aš atkreipiau dėmesį į oficialių LR asmenų 
vykdomo esamos teisinės situacijos aiškinimo neatitikimus tikrovei: 

1. Posovietinėje Lietuvoje kuriama ne bet kokia demokratinė santvarka: padedant JAV 
kuriama amerikietiškojo pavyzdžio demokratija. Tai reiškia, kad tokios demokratijos teisinė 
sistema kuriama vadovaujantis 1632-1704 m. gyvenusio anglų teisininko ir filosofo J. Locke 
darbuose apibendrinta žmonijos teisine patirtimi. 

J. Locke išaiškina, kad valstybės nekuriamos tuščioje vietoje, nesant žmonių, jų 
apgyvendintos teritorijos, kalbos, kuria tie žmonės kalba, jų darbu sukurtų materialinių vertybių 
ir jų pripažintų moralinių bei teisinių nuostatų. J. Locke aiškina, kad valstybė - tai visuomeninis 
piliečių susitarimas, skirtas tvarkos organizavimui bei natūralios teisės (kai teisingumą vykdo 
pats nukentėjusysis) neapibrėžtumų likvidavimui. Jų pakeitimu aiškiais ir visiems vienodais 
įstatymais bei valstybės pareigūnų bešališkumu. Įkurtoje valstybėje aukščiausioji valdžia 
priklauso įstatymui, kuriam pavaldi vykdomoji valdžia, o liaudis yra įstatymų leidėja ir tik vėliau 
tų įstatymų vykdytoja. J. Locke valstybę prilygina globai, kuri pirmiausiai skirta ginti 
globojamojo interesus ir neskirta globotojų interesų įgyvendinimui (neskirta valdžios atstovų 
interesų įgyvendinimui - Z. J. ). Todėl globėjo vaidmenį atliekantys liaudies išsirinkti atstovai 
pirmiausia turi pareigas ir tik vėliau teises. Juos išrinkusi liaudis turi teisę bet kada šiuos 
patikėtinius atšaukti - jei (liaudies nuomone) jie netinkamai atlieka savo pareigas ir pakeisti 
naujais, tinkamesniais patikėtiniais. J. Locke įrodo, kad sukūrus valstybę piliečių nuosavybės 
teises užtiktinantys įstatymai naujai neišradinėjami, nes pagrindinis valstybės sukūrimo tikslas ir 
yra jos piliečių gyvybių, sveikatos bei pagrindinių teisių ir laisvių apsauga. J. Locke taip 
pagrindžia nuosavybės teisę: „kadangi kiekvienas asmuo yra savo paties nuosavybė, tai ir jo 
darbo vaisiai yra jo nuosavybė" (ar už tų darbo vaisių piniginę išraišką įsigytas kilnojamas bei 
nekilnojamas turtas - Z. J. ) J. Locke teigia, kad: „Darbas sukuria nuosavybę bei nustato šios 
nuosavybės vertę". Jis pabrėžia: „Kadangi nuosavybės apsauga yra pirminis ir pagrindinis tikslas 
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dėl kurio kuriama valstybė, tai valstybės pareigūnai neturi teisės iš nieko prieš jo valią atimti jam 
priklausančią nuosavybę". 

Tokios teisinės sistemos veikimo pasekme turėtų būti tai, kas pasaulyje vadinama 
„Amerikietiškąja svajone". Savajame interviu žurnalui "The Atlantic Monthly" analitikas Tedas 
Halstedas (Ted Halstead) pateikė šį "Amerikietiškosios svajonės" apibudinimą: „Nuo pat pradžių 
JAV pagrindiniu tikslu buvo galimybių realizavimu ir proto valdžia pagrįstos visuomenės 
sukūrimas. Viskas turi paklusti sekančiai logikai: Jūs įtemptai dirbate, vadovaujatės visomis 
jums pasiūlytomis žaidimo taisyklėmis ir judate pirmyn. Tai ir yra svajonė: visų kilimas aukštyn 
ir visuomenės su plačia vidurine klase sukūrimas". 

Posovietinėje Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo viskas vyko kitaip. Buvusi 
sovietinė nomenklatūra visą žmonių paveldimą nekilnojamąjį turtą ir valstybės turtą (priklausantį 
visiems piliečiams) paskelbė esant valstybės (biurokratų) nuosavybe ir... pradėjo jį dalinti savo 
šalininkams. Visame civilizuotame pasaulyje priimti laikyti Civilinės teisės pagrindu protingo 
elgesio kriterijai posovietinės Lietuvos teisėje daugiau kai dešimt metų buvo išvis „pamiršti" ir 
negaliojo. Tuo metu įvykdytam privataus ir visuomeninio turto išgrobstymui jie negalioja ir 
dabar. Todėl visiškai pagrįstai galime klausti: ką bendro tokia buvusios sovietinės nomenklatūros 
savivalė turi su protingu elgesiu pagrįstos, piliečių turtą prilyginančios šventai neliečiamybei 
amerikietiškosios demokratijos kūrimu? Akivaizdu - kad savo teisine prasme šie visuomenės 
gyvenimo būdai yra visiškai prieštaringi. 

2. Kad praktiškai įgyvendintų svetimo turto išgrobstymą- buvusi sovietinė nomenklatūra 
Lietuvos liaudžiai ir pasaulio visuomenei turėjo pateikti kažkokį teisinį savo veiksmų pagrindimą 
ar bent sudaryti tokio pagrindimo įvaizdį. Tokiu įvaizdžiu tapo tos nomenklatūros melas apie 
tariamai   sovietmečiu   buvusią  visuotinę   žemės   nacionalizaciją  ir   tariamą  būtinumą  tos 
nacionalizacijos   pasekmes   panaikinti   specialiu   įstatymu. Dar   1996   metų  pabaigoje   aš 
dokumentais įrodžiau šio  valdžios pareigūnų melo teisinį nepagrįstumą. Apie tai išsami 
informacija yra prie šio prašymo pridėto mano straipsnio: „Kas yra kas posovietinėje Lietuvoje" 
1; 2 ir 3 dalyse. Neatsižvelgdama į neteisėtų veikų atskleidimą ir paviešinimą ir į (Lietuvoje 
galiojančias, aukštesnę teisinę galią už LR vidaus įstatymus turinčias Lietuvos piliečių teises 
ginančias) Europos žmogaus teisių Konvencijos teisine normas - posovietinės LR valdžia iki šiol 
vykdo (vadovaujantis melagingais pagrindais) jos pačios priimtus, leidžiančius piliečių turto 
išgrobstymą diskriminacinius „įstatymus". Ar toks svetimo turto išgrobstymas taip pat yra 
neatsiejama demokratinio gyvenimo būdo dalis? 

3. Įsijautę į svetimo turto išgrobstymą, teisiškai nepagrįstų specialiųjų LR įstatymų 
vykdytojai vietose dažnai nepaiso ir tų specialiųjų įstatymų nustatytų svetimo turto išgrobstymo 
apribojimų. Ryškiu tokios savivalės ir visiško nebaudžiamumo už ją pavyzdžiu yra buvusios 
Kauno rajono Noreikiškių apylinkės (dabar Ringaudų ir Akademijos seniūnijos) žemėtvarkos 
tarnybų veika (dalis informacijos apie atvirus žemėtvarkininkų vykdomus galiojančios teisės 
pažeidimus yra prie šio prašymo pridėto mano straipsnio: „Kas yra kas posovietinėje Lietuvoje" 
4 dalyje ir jos tęsinyje. Ten pat yra ir tų veikų neteisėtumą įrodančių dokumentų kopijos). Ten 
taip pat yra informacija apie tai, kad į mano pateiktą informaciją apie konkrečius nusikaltimus 
LR     ikiteisminio tyrino  institucijų pareigūnai  nereaguoja ir nusikalstamos veikos tyrimo 
nepradeda. Ar tų institucijų darbuotojai tikrai užsiima teisėsauga? Buvusi netobula sovietinė 
teisė tokį elgesį vertintų kaip nusikaltimo slėpimą... 

4.Nuo tokios posovietinės valdžios savivalės neįmanoma apsiginti Lietuvos Respublikos 
teismuose. 2006 m. birželio 9 d. aš kaip vienas iš visuomenė atstovų LR Teisėjų tarybos 
posėdyje padariau trumpą pranešimą apie tai, kad kai kuriais atvejais teismai neatlieka savo 
tiesioginę pareigą: vykdyti teisingumą. Savo „Prašymo" tekstą po tarybos posėdžio užregistravau 
Teisėjų taryboje, reg. Nr. 85 (kopiją pridedu prie šio prašymo). 

Netrukus gavau 200-07-04 Teisėjų tarybos sekretoriaus A. Milinio pasirašytą atsakymą 
Nr. 01-E2-7191 į mano prašymą (kopiją pridedu). Tame atsakyme Teisėjų taryba pabrėžia, kad 
nagrinėdami bylas teisėjai klauso tik įstatymo. Aš Teisėjų tarybą kaip tik ir prašiau, kad ši 
vykdytų (laikytųsi) LR galiojančių aukščiausios teisinės galios teisinių normų. Tačiau
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sprendžiant iš atsakymo turinio - Teisėjų taryba tų (jai privalomų, LR galiojančių) 

aukščiausios teisinės galios teisinių normų reikalavimų laikytis visiškai nesiruošia. 
Todėl visiškai pagrįstai klausiu: ar tokiuose teismuose išvis galima apginti teisingumą? 

Iš mano čia pateiktų faktų akivaizdu, kad Lietuvos Respublika šiuo metu amerikietiško 
pavyzdžio demokratiją dar tikrai nekuria, nes posovietinėje LR tebevyksta piliečių 
nekilnojamojo turto išgrobstymas. Todėl Jus Gerb. Seimo Pirmininke prašau, kad LR Seime 
sudarytumėte darbo grupę mano įvardintiems negatyviems reiškiniams ištirti ir inicijuotumėte 
panaikinti tų reiškinių negatyvioms pasekmėms reikalingų sprendimų priėmimą. 

Jeigu Jums susipažįstant su mano pateikta medžiaga kils neaiškumų - aš esu pasiruošęs 
pateikti papildomus dokumentus ir papildomus paaiškinimus. 

 
Pridedamų dokumentų kopijų sąrašas: 
1.  Straipsnio: „Kas yra kas posovietinėje Lietuvoje" kopija. 
2.  2006 m. birželio 9 d. mano „Prašymo" LR Teisėjų tarybai (reg. Nr. 85) kopija. 
3.  200-07-04 Teisėjų tarybos sekretoriaus A. Milinio atsakymo Nr. 01-E2-7191 kopija. 

 
 
Zenonas Jurgelevičius                                                 
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                                                                                                             2007 m. kovo 8 d. 

 
PRAŠYMAS 

 
Gerbiamas LR Seimo Antikorupcinės Komisijos Pirmininke,  
 
Kreipiuosi į Jus, kaip į turinčios teisę ir juridinę galią sustabdyti valdininkų vykdomą savivalę 

valstybinės institucijos vadovą. Jau šešiolika metų niekieno nekontroliuojami ir neatsakydami prieš 
įstatymą už savo vykdomą savivalę - Lietuvos valstybėje siautėja žemėtvarkininkai. Jie nuolat 
nebaudžiami vykdo Lietuvos Respublikos įstatymams ir LR Konstitucijai prieštaraujančias veikas. 
Savivaliaujančių žemėtvarkininkų aukos savo prigimtines teises negali apsiginti nei Lietuvos 
Respublikos valdžios ir valdymo institucijose, nei Lietuvos Respublikos visų lygių teismuose. Kadangi 
asmens subjektinė teisė yra reali, o ne deklaratyvi tik tuo atveju - jeigu tas asmuo turi galimybę ją 
realizuoti – tai reiškia, kad teisėtų žemės savininkų teises Lietuvos Respublikos teisėsaugos sistema 
negina.  

Mano šiame „Prašyme“ pateikiamas konkretus žemėtvarkininkų savivalės pavyzdys - yra tik 
vienas epizodas, iš Kauno apskrityje,  Kauno rajone, Ringaudų gyvenvietėje valdininkų jau šešiolika 
metų nuolat vykdomos visuotinės savivalės. Ta savivalė pasireiškia šimto trisdešimt aštuonių ha žemės  
ploto atėmimu iš teisėtų žemės savininkų – prieškarinės Lietuvos valstybės nepriklausomybės kovų 
savanorių tiesioginių palikuonių ir giminių. Prisidengdami žinomai neteisingų žinių pagrindu 
pagrįstais, niekuomet teisiškai nenutrūkusių daugumos LR piliečių nuosavybės teisių „atkūrimą“ 
reglamentuojančiais 1991-06-18 specialiuoju  įstatymu Nr. I-1454 ir (nuo) 1997-07-01 - specialiuoju 
įstatymu Nr.VIII-359,  bei kartu su jais vykdomu LR žemės reformos įstatymu – valdininkai jau 16 
metų  savo nuožiūra nulemia teisėtų žemės savininkų likimus. Tokia valdininkų nuomonės visagalybė 
yra visiški nesuderinama su pasaulyje visuotinai priimtais civilinės teisės pagrindais, kurie nustato, 
kad: įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Šios imperatyvios 
teisės normos yra įtvirtintos LR Konstitucijos 29 str., 1 dalyje, Visuotinės Žmogaus Teisių Deklaracijos 
1 straipsnyje, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvencijos 14 straipsnyje ir LR 
CK 1.5 str.  

  Nuo LR teisėtų žemės savininkų nuosavybės teises pažeidžiančių valdininkų savivalės - mes 
gynėmės organizuotai, apsijungę į visuomenines organizacijas. Ne kartą kreipėmės į visas LR valdžios 
ir valdymo bei teisėsaugos institucijas – tačiau likome neišgirsti. Išsami ir argumentuota  informacija 
apie Kauno rajone Ringaudų gyvenvietėje vykstantį piliečių žemės išgrobstymą 2005 m., rudenį buvo 
išspausdinta dienraštyje „Lietuvos Aidas“ ir yra paskelbta internete, laisvame informaciniame portale 
www.straipsniai.lt , rubrikoje: „Žmogaus teisės“ esančiame penkių dalių straipsnyje: „Kas yra kas 
posovietinėje Lietuvoje?“ LR teisėsauga į paviešintas neteisėtas valdininkų veikas visiškai nereaguoja. 
Šis LR teisinės sistemos neveikimas ir yra ta priežastis – kuri mus privertė kreiptis į Jus.  

Pagal galiojančius LR įstatymus Lietuvos Respublikoje nuo 1991 m., vyksta piliečių nuosavybės 
teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimas. Elzbieta Jurgelevičienė Kauno rajono (tuometinės) Noreikiškių 
apylinkės Agrarinės reformos tarnybai laiku pateikė visus reikalingus dokumentus  nuosavybės teisių 
atkūrimui (žr.: pridedamus dokumentus nuo Nr.3.3 iki Nr.3.13) – tačiau niekuomet ir niekas net 
nebandė jai tas teises „atkurti“ ir jos paveldimą žemę (jai) sugrąžinti natūra. Vietoje 1991-06-18 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos (AT) priimtame LR įstatyme Nr. I-1454 „Dėl piliečių 
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ ir 1997-07-01  LR Seimo 
priimtame „Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo 
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įstatyme” Nr.VIII-359 numatytų žemės sugrąžinimo natūra (teisėtam savininkui) jos buvimo vietoje 
veiksmų - Kauno rajono (ir vėliau) Kauno apskrities žemėtvarkininkai jau antrą dešimtmetį nuolat 
vykdo savo savivalę. Šis konkrečios valdininkų savivalės pavyzdys susideda iš penkių, su pavydėtinu 
nuoseklumu vykdomų, valdininkų bandymų atimti Elžbietos Jurgelevičienės paveldimą žemę ir ją 
išparduoti sklypais individualioms statyboms. Tuo tikslu žemėtvarkininkai taikė ir taiko 
dviprasmiškus, leidžiančius visiems vienodą teisę pakeisti valdininkų valia  1991-06-18 LR įstatymą 
Nr. I-1454 ir 1997-07-01  LR įstatymą Nr.VIII-359. Šių įstatymų priėmimas yra pagrįstas žinomai 
neteisingomis žiniomis (žr.: pridedamus dokumentus nuo Nr.2 iki Nr.2.5) ir todėl jie (tokios redakcijos 
– kokios jie yra) iš viso negalėjo būti priimti ir taikomi LR teisinėje praktikoje. Šį mano teiginį 
patvirtina pridedamo dokumento Nr.2.6 tekstas. Tai Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 1989 m. liepos 4 d., priimtas Lietuvos TSR valstiečio ūkio įstatymas (Nr. XI-
3066), kurio II dalies 7 str., 3 punkte nustatyta, kad: „Pirmumo teisė (gauti konkrečią žemę) steigiant 
valstiečio ūkį - priklauso teisėtiems tos žemės paveldėtojams...“ Jeigu sovietinės okupacijos periodo 
pabaigoje teisėti žemės savininkai (dėl kartų kartos) buvo teisėtais žemės valdų paveldėtojais – tai 
nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas juos jokiu būdu negalėjo paversti: „pretendentais į 
nuosavybės teisių atkūrimą“. 

 
Pirmasis Kauno rajono žemėtvarkininkų bandymas atimti E. Jurgelevičienės paveldimą žemę 

įvyko 1991 m., ir pasireiškė kaip tos žemės paskyrimas Ringaudų gyvenvietės plėtimui (žr., pridedamą 
dokumentą Nr.4.2 - Kauno rajono valdybos Potvarkis Nr. 84). Kadangi toks žemės paskyrimas atvirai 
prieštaravo 1991-06-18 LR įstatymui Nr. I-1454 - tai Kauno rajono vyriausiasis prokuroras S. 
Brinevičius jį užprotestavo ir pateikė ieškinį Kauno rajono apylinkės teismui (žr., pridedamus 
dokumentus Nr.4.3; 4.4 ir 4.1).  Tuomet Kauno rajono valdyba  priėmė Potvarkį Nr. 527 - kuriuo 
panaikino žemės skyrimą Kauno rajone esančios Ringaudų gyvenvietės plėtimui (žr., pridedamus 
dokumentus Nr.4.5; 4.6 ir 4.7). Nuo to laiko sklypų skyrimas Ringaudų gyvenvietės plėtimui 
neturi jokio teisinio pagrindo ir yra grindžiamas tik valdininkų savivale. 

 
Antrasis Kauno rajono valdininkų ir žemėtvarkininkų bandymas atimti E. Jurgelevičienės 

paveldimą žemę vyko 1993 - 1995 m. Jis pasireiškė valdininkų bandymu pasitelkti į pagalbą mokesčių  
inspekciją ir teismuose įrodyti, kad E. Jurgelevičienė savavališkai ir neteisėtai užėmė  valstybinę žemę 
(žr., pridedamus dokumentus nuo Nr.7.1 iki Nr.7.20). Šis valdininkų ir žemėtvarkininkų bandymas 
jiems taip pat baigėsi nesėkmingai. E. Jurgelevičienės valdoma, jos paveldima žemė buvo priskirta 
grąžintinai ir apmokestinta normaliu mokesčių tarifu (žr., pridedamus dokumentus Nr.7.21; 7.22 ir 
7.23). Tai sąlygojo ir sukūrė naują E. Jurgelevičienės nekilnojamojo turto paveldėjimo teisinę situaciją, 
kadangi LR Konstitucinis teismas 1994-05-27 bylos Nr.12/93 nutarime išaiškino, kad (citatos pradžia): 

„...Tokių okupacinės valdžios savivalės aktų pagrindu negalėjo atsirasti ir neatsirado teisėta 
valstybinė nuosavybė, nes neteisės pagrindu negali atsirasti teisė. Todėl ir tokiu būdu iš žmonių 
atimtas turtas laikytinas tik faktiškai valstybės valdomu turtu“(citatos pabaiga).  

 Po nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo  1990-03-11, E. Jurgelevičienė  iki 1998 m., 
faktiškai valdė savo paveldimą žemės valdą, toje valdoje augino žemės ūkio produkciją ir  valstybinės 
mokesčių inspekcijos nurodymu - už tai valstybei mokėjo nustatyto dydžio žemės mokesčius. Tai 
įrodo - kad faktiniu  savo šeimos žemės valdos valdytoju iki 1998 m., buvo E. Jurgelevičienė – o ne 
valstybė. Kadangi ji pati faktiškai valdė niekuomet netapusią valstybės nuosavybe savo paveldimą 
žemės valdą - tai vėlesnį tos žemės valdos E. Jurgelevičienės vykdyto faktinio  valdymo nutraukimą  
neleidžia E. Jurgelevičienei faktiškai valdant savo žemę Lietuvos valstybėje galiojusios (ir dabar 
tebegaliojančios) LR Konstitucijos 23 str., ir tuo metu LR įsigaliojusios  Europos žmogaus teisių 
Konvencijos 1-ojo Protokolo 1 str., teisinės normos. Lietuvos Respublika EŽT Konvencijos 1-ąjį 
Protokolą ratifikavo 1995 m. gruodžio 7 dieną įstatymu Nr. I-1117. Ratifikacinius raštus Europos 
Taryboje LR deponavo 1996 m. gegužės 27 dieną.  Todėl vykdydami vėlesnį E. Jurgelevičienės 
žemės valdos išgrobstymą - Kauno apskrities valdininkai grubiai pažeidžia minėtas imperatyvias 
teisės normas. 
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Trečiasis Kauno apskrities valdininkų ir žemėtvarkininkų bandymas atimti E. Jurgelevičienės 
paveldimą žemę įvyko 2003-05-13, Kauno apskrities viršininkui Valentinui Kalinauskui Įsakymu 
Nr.V-213 atsisakius E. Jurgelevičienei atkurti nuosavybės teises į  jos paveldimą žemės valdą (žr., 
pridedamus dokumentus: nuo Nr.9.1 iki Nr.9.3.2). Kadangi šis E. Jurgelevičienės paveldimos žemės 
valdos atėmimo  bandymas buvo pagrįstas pridedame dokumente Nr.9.2.2 (Kauno apskrities 
viršininko administracijos Teisės departamento vyresniosios specialistės Jurgitos Blažauskaitės  2003-05-09 teikimas: 
Dėl Elžbietos Jurgelevičienės prašymo)  paviešintu neteisėtu  sklypų skyrimu Ringaudų  gyvenvietės plėtimui  - tai jį 
įgyvendinti taip pat nepavyko. Minėtame  Kauno apskrities viršininko administracijos Teisės departamento 
vyresniosios specialistės Jurgitos Blažauskaitės  2003-05-09 teikime: Dėl Elžbietos Jurgelevičienės prašymo - buvo 
nurodytos žemės sklypų išpardavimo datos. Tos datos  nenuginčijamai įrodo  Kauno apskrities valdininkų ir 
žemėtvarkininkų  (bei jiems talkinančių kitų Lietuvos valstybės institucijų pareigūnų) vykdomą  visišką nesiskaitymą su 
LR galiojančiomis teisės normomis – tame tarpe ir su turinčiu  įstatymo galią LR Konstitucinio teismo Nutarimu  1994-
05 -27 byloje Nr.12/93 - kuriame kaimo gyvenviečių plėtimas pripažįstamas prieštaraujančiu LR Konstitucijos 23 str. 
Informacija  apie tai yra pridedamuose dokumentuose nuo Nr.6.1 iki 8.3.  

 
Šioje vietoje būtina pabrėžti, kad  nepasisekus teisingumą apginti civiline tvarka – E. Jurgelevičienės 

įgaliotas atstovas kreipėsi į ikiteisminio tyrimo institucijas (žr., pridedamus dokumentus  Nr.9.4; 9.4.1 ir 9.4.2).  
Tačiau E. Jurgelevičienės įgalioto atstovo 2003-08-13 Prašymą Lietuvos Respublikos Kauno rajono vyriausiajam 
policijos komisarui S. Šestakovui: ištirti Kauno apskrities ir Kauno rajono žemėtvarkos tarnybų darbuotojų 
įvykdytus teisės pažeidimus ir nutraukti jų vykdomas neteisėtas veikas (reg., Nr.5-J-38) - Kauno rajono policijos 
komisariato Ekonominių nusikaltimų tyrimo poskyrio  komisariato inspektoriaus Linas Šarkys 2003-08-22  persiuntė 
Kauno apskrities viršininkui (t.y., institucijai - kurios veiksmai buvo skundžiami) 

2000-02-25 LR Ministras Pirmininkas A. Kubiliaus nusiuntė prašymus Kauno apskrities 
viršininkui K. Starkevičiui ir Kauno rajono apylinkės prokurorui S. Brinevičiui dėl J. Stašaičio ir E. 
Jurgelevičienės interesų apgynimo (žr., pridedamą dokumentą Nr.8.4). Į šį prašymą  nereagavo ne tik 
Kauno apskrities viršininkas K. Starkevičius, bet ir Kauno rajono apylinkės prokuroras S. Brinevičius. 
Tai įrodo, kad LR ikiteisminio tyrimo institucijų pareigūnai neatlieka savo tiesiogines pareigas. 

 
 
Ketvirtasis Kauno apskrities valdininkų ir žemėtvarkininkų bandymas atimti E. Jurgelevičienės 

paveldimą žemę įvyko 2005-09-09, Kauno apskrities viršininkui Zigmantui Gediminui Kazakevičiui 
Įsakymu Nr.02-05-8830 E. Jurgelevičienei neatkūrus nuosavybės teises į E. Jurgelevičienės paveldimą 
žemės valdą (žr., pridedamą dokumentą Nr.9.5.1). Iš kitų, prie šio Kauno apskrities viršininko Įsakymo 
pridėtų dokumentų turinio (žr., pridedamus dokumentus Nr.9.5 ir 9.5.2) matosi, kad šis E. 
Jurgelevičienės paveldimos žemės atėmimo bandymas buvo pagrįstas 2005-07-15 Kauno apskrities 
viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vyresniosios specialistės  
Gražinos Jonikaitės Pažyma Nr.ĮP- 493 apie tai, kad  E. Jurgelevičienė  žemėtvarkos tarnyboms laiku nepateikė  visus, 
žemės susigrąžinimui būtinus dokumentus. Įrodymai, kad  minėta specialistė Pažymoje Nr.ĮP- 493 įrašo ir savo parašu 
patvirtina žinomai neteisingus duomenis - yra pridedamuose dokumentuose nuo Nr.3.3 iki Nr.3.13. Todėl ir šis 
žemės atėmimo bandymas (to atėmimo)  teisėtumo įvaizdžio nesukūrė. 

 
Penktasis bandymas atimti E. Jurgelevičienės paveldimą žemę vyksta dabar ir jame dalyvauja 

privalantys bekompromisiškai ginti teisingumą Kauno rajono apylinkės, Kauno apygardos ir Lietuvos 
aukščiausiojo teismų teisėjai. Šį mano teiginį būtų galima laikyti nepagrįstu – jeigu nagrinėjant bylą 
tuose teismuose nebūtų buvę įvykdyti daugybiniai materialinės bei procesinės teisės normų taikymo 
pažeidimai ir jeigu tokiais teismų Sprendimais pripažinta E. Jurgelevičienei nepriklausančia žemė - 
tuoj pat nebūtų išmatuota sklypais individualioms statyboms, antikonstitucinei Ringaudų gyvenvietės 
plėtrai.  Tokie matavimai E. Jurgelevičienės paveldimoje žemėje buvo vykdomi 2007-03-06. 
Svarbiausia E. Jurgelevičienės teisių pažeidimą ir negalėjimą tas teises apginti Lietuvos Respublikos 
teismuose įrodančia aplinkybe yra tai, kad: E. Jurgelevičienės nuosavybės teisių į paveldimą žemės 
valdą  teisminio nutraukimo Civ. byla Nr.2-0748-358/2006 Kauno rajono apylinkės teisme buvo 
pradėta remiantis žinomai neteisingų žinių pagrindu 1997-07-01  LR Seimo priimtu (todėl teisiškai 
niekiniu) LR įstatymu Nr.VIII-359. Šis įstatymas buvo priimtas LR jau galiojant Europos žmogaus 
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teisių Konvencijos 1 protokolo 1 str., teisinėms normoms ir net jeigu jis nebūtų priimtas žinomai 
neteisingų žinių pagrindu (ir todėl nebūtų teisiškai niekiniu) -  sutinkamai su įstatymų taikymo 
eiliškumu pagal jų teisinę galią jis vis tiek negalėtų paneigti aukštesnės teisinės galios EŽTK teisinių 
normų - kurios šiuo konkrečių atveju gina E. Jurgelevičienės nuosavybės teises. Tai reiškia, kad Civ. 
byla Nr.2-0748-358/2006 Kauno rajono apylinkės teisme išvis negalėjo būti pradėta. 

Iš pridedamų Nr.11 pažymėtų,  DVD diske esančiuose liudininkų  parodymų video įrašų 
akivaizdu, kad ieškovė G. Bublienė savo 2006-02-17 ieškinyje Kauno rajono apylinkės teismui pateikė 
neteisingus duomenis apie savo teisę paveldėti V. Eisroto (Aišroto) žemę ir apie tą žemę paveldėjusių 
paveldėtojų skaičių. 

Kadangi visi minėti teismai netyrė E. Jurgelevičienės pateiktus argumentus, neleido jai pasirinkti 
tinkamai jos interesus atstovausiantį atstovą ir neleido paskirti rūpintoją (kuris būtų įrodęs ieškovės 
melą) – tai kas gali paneigti, kad šių teismų priimti sprendimai nebuvo tendencingi ir buvo skirti ne 
teisingumo apgynimui? 

Kauno rajono apylinkės ir Kauno apygardos teismuose nagrinėjant be teisinio pagrindo pradėtą 
Civ. byla Nr.2-0748-358/2006 buvo padaryta visa eilė grubių materialinės ir procesinės teisės 
pažeidimų (žr., pridedamus dokumentus nuo Nr.10.1 iki Nr.10.2.3).   

Vertinant teisinį Civ. byla Nr.2-0748-358/2006 pagrįstumą ypač svarbu yra tai, kad iki šios Civ. 
bylos 2006-03-28  iškėlimo Kauno rajono apylinkės teisme – E. Jurgelevičienės paveldėjimo teisę į 
žemę niekas ir niekada neginčijo (žr., pridedamus dokumentus Nr.5.1; 5.2.1 ir 5.2.2).  

 
Jūsų vadovaujamos LR Seimo Antikorupcinės Komisijos dėmesį papildomai atkreipiu į šiuos 
faktus: 
 

1. Sutinkamai su LR Konstitucijos 1; 2; 3; 4; 5 ir 6 str., imperatyvioms teisinėms normomis  
Lietuvos valstybę kuria Tauta ir (todėl) suverenitetas priklauso Tautai. Kuomet rinkėjo nuomone - (jo)  
dalyvavimas valstybės valdyme per demokratiškai išrinktus Tautos atstovus nepatenkina jo lūkesčius – 
tuomet jis sutinkamai su LR Konstitucijos 4 str., gali savo suverenias galias vykdyti individualiai ir 
tiesiogiai (t.y., realizuoti LR Konstitucijos 25 str.  įtvirtintą savo teisę turėti savo nuomonę ir ją 
laisvai reikšti. Tai CK 1.5 str., yra įvardijama kaip apdairus ir protingas piliečio elgesys). Teisinis 
tokios kiekvieno Tautos nario asmeninės aukščiausios suverenios galios praktinio realizavimo (LR 
Konstitucijos 4 str.)  būdas – yra kiekvieno piliečio teisė kreiptis į teismą ir taip įgyvendinti savo 
teisėtus lūkesčius. LAT yra ne kartą pabrėžęs, kad: „asmens subjektinė teisė yra reali, o ne deklaratyvi 
tik tuo atveju, jeigu asmuo turi teisę ją realizuoti“. Galiojantis CPK 56  str., šių LR piliečių teisių 
nepripažįsta, o jį taikantys LR teismai neleidžia minėtas teises realizuoti praktiškai (t.y., paneigia LR 
Konstitucijos 2 str., teisinę nuostatą, kad: Lietuvos Respublikoje suverenitetas priklauso Tautai).   
 

2. Tiek piliečių nuosavybės teisių atkūrimas, tiek žemės reforma (kurioje net nenumatytas žemės 
savininkų šeimų prasimaitinimui būtinas paliekamos žemės minimumas) trunka nepagrįstai ilgai ir yra 
nepagrįstai apsunkinami 16 metų dėl valdininkų kaltės (jiems įstatymų nustatytais terminais 
nesugrąžinus piliečių žemės valdas) neturinčiam pragyvenimo šaltinio asmeniui nepakeliamomis 
teisimosi išlaidomis. 

 
Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcinę Komisiją prašau: 
 
1. Nedelsiant sustabdyti neteisėtas žemės išgrobstymo veikas Kauno rajono Ringaudų kaime. 
2. Patikrinti šiame prašyme mano, bei  Civ. bylos Nr.2-0748-358/2006 Atsiliepime į ieškinį, 

Apeliaciniame skunde ir Kasaciniame skunde E. Jurgelevičienės įvardintus faktus ir atkurti 
teisingumą.  

3. Nustatyti teisėtiems žemės savininkams padarytos žalos dydį ir inicijuoti jos atlyginimą iš  
teisingumą sąmoningai pažeidinėjusių (nes mes aktyviai gynėmės ir nuolat įvardindavome 
daromus pažeidimus) žemėtvarkininkų sąskaitų. 
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PRIEDAI: prie šio prašymo pridedamos dokumentų kopijos ir liudininkų parodymų video 
įrašai: 
 

1. Dokumentai, įrodantys kad per šešiolika metų trunkantį piliečių nuosavybės teisių atkūrimą 
(to atkūrimo eigoje) Lietuvos Respublikos Seimas pakeitė piliečių atstovavimą teismuose 
reguliuojančius LR  įstatymus. Tai įrodo, kad Lietuvos Respublikoje yra pažeidžiama piliečių 
lygybė prieš įstatymą ir tuo būdu dirbtinai apsunkinama LR piliečių teisėtų interesų gynyba 
teismuose: 
 
1.1 2003-05-05 Elzbietos Jurgelevičienės Zenonui Jurgelevičiui išduotas įgaliojimas reg. Nr.2-6316. 
Šiame įgaliojime yra notarės Ramutės Siliūnienės prierašas, kad: „Pagal CPK 56 str., įgaliotiniui 
teismas gali ir nesuteikti teisės atstovauti byloje“. Tai reiškia, kad šiuo atveju visiems piliečiams 
privalomas būti vienodai taikomas įstatymas pakeičiamas žmogaus (teisėjo) valia – kuri gali būti įvairi.  
1.2  1995-03-31 Elzbietos Jurgelevičienės Zenonui Jurgelevičiui išduotas įgaliojimas reg. Nr.11-2154. 
 1.3 1997-09-30 Elzbietos Jurgelevičienės Zenonui Jurgelevičiui išduotas įgaliojimas reg. Nr.1-8664. 
 
2. Dokumentai, įrodantys juridinę reikšmę turintį faktą, kad iki 1940-06-15 (sovietinės 
okupacijos pradžios) nuosavybės teise valdžiausių iki 30 ha ploto žemėvaldas Lietuvos 
Respublikos teisėtų žemės savininkų nuosavybės teises 1940 m., okupacinė valdžia teisiškai 
nutraukė ir tų savininkų valdoma žemė (1940 m., jiems) buvo palikta jų amžinam naudojimui 
(tai reiškia, kad posovietiniuose 1991-06-15 ir 1997-07-01 specialiuosiuose LR piliečių 
nuosavybės teisių atkūrimą reglamentuojančiuose įstatymuose įrašyta žinomai klaidinga 
informacija - apie 1940 m., Lietuvoje okupacinės valdžios tariamai įvykdytą visuotinę žemė 
nacionalizaciją): 
 
2.1 1940-07-22 Liaudies Seimo deklaracija apie žemės paėmimą valstybės nuosavybėn ir jos 
užtvirtinimą amžinam valstiečių naudojimuisi (kaip asmeninę nuosavybę ir valstybės įsipareigojimas 
tą asmeninę nuosavybę ginti - žr.: 7 šios deklaracijos punktą). 
2.2 1940-08-05 Ministerių (taip tekste) Tarybos nutarimas apie valstybinio žemės fondo sudarymą. 
Pats šio dokumento buvimo faktas nenuginčijamai įrodo – kad po 1940-07-22 visa žemė netapo 
valstybės nuosavybe – nes jeigu tą dieną Lietuvoje būtų įvykusi visuotinė žemės nacionalizacija – tai 
tos nacionalizacijos įvykdymo pasėkoje visa (visų piliečių valdyta) žemė būtų tapusi valstybės 
nuosavybe ir nebūtų buvę jokio reikalo įkūrinėti valstybinės žemės fondą – į kurį paimant kiekvieną 
žemės valdą – tas paėmimas būdavo įforminamas specialiais dokumentais (žr.: šio nutarimo I dalies: 
Valstybinio žemės fondo sudarymas - 3 punktą). 
2.3 1940-08-05 Ministerių Tarybos nutarimą apie valstybinio žemės fondo sudarymą papildomai 
išaiškinantis dokumentas – Valstybinės žemės ūkio komisijos išaiškinimas. Šio dokumento tekste 
atvirai kalbama apie žemės palikimą iki 1940-06-15 ją valdžiausiems savininkams. 
2.4 Einančio Respublikos Prezidento pareigas ministerio pirmininko paskelbtos: Taisyklės apie 
Lietuvos Socialistinės Respublikos Valstybinės Žemės Ūkio Komisijos darbą. Šių taisyklių 10 punkte 
buvo įvardintos valsčių komisijų pareigos (įgaliojimų ribos), o 16 ir 17 punktuose nustatyta tų 
valsčiaus komisijų netinkamo pareigų vykdymo apskundimo tvarka. Tai papildomai įrodo, kad 1940 
m., visuotinės ir vienalaikės žemės nacionalizacijos Lietuvoje nebuvo. Tuomet vyko sovietinė žemės 
reforma ir galiojusiuose teisiniuose aktuose buvo nustatyta tvarka netinkamiems tos reformos 
vykdytojų sprendimams dėl konkrečių žemės valdų apskųsti. 
2.5 Valstybinės Žemės Ūkio Komisijos instrukcija apie žemės valdymo pertvarkymui vykdyti tvarką. 
2.6 Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1989 m. liepos 4 d., priimtas 
Lietuvos TSR valstiečio ūkio įstatymas (Nr. XI-3066).  
 
3. Kauno apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Kauno rajono 
žemėtvarkos skyriaus raštai apie tariamą Elzbietos Jurgelevičienės dokumentų žemei 
susigrąžinti savalaikį nepateikimą ir tų raštų teisinį nepagrįstumą įrodantys rašytiniai įrodymai: 
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3.1 2001-09-19 Kauno rajono komisijos dėl žemės valdymo nuosavybės teisėmis faktą įrodantiems 
papildomiems dokumentams nagrinėti Pasiūlymas. 
3.2 2002-05-20 Kauno apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Kauno 
rajono žemėtvarkos skyriaus Pranešimas E. Jurgelevičienei Nr. 295. 
3.3 1991-10-14 Vinco Eisroto žemės paveldėtojų Prašymas Kauno rajono Noreikiškių apylinkės 
Agrarinės reformos tarnybai dėl žemės grąžinimo. 
3.4 Vinco Eisroto žemės paveldėtojų Susitarimas. 
3.5 Kauno rajono Noreikiškių apylinkės Agrarinės reformos tarnybos pirmininko V. Bilskio E. 
Jurgelevičienei išduota Pažyma apie visų, žemės grąžinimui būtinų dokumentų pridavimą šiai tarnybai. 
3.6 1991-10-14 d., E. Jurgelevičienės Kauno rajono Noreikiškių apylinkės Agrarinės reformos 
tarnybai už dokumentų įforminimą sumokėto mokesčio kvitas.  
3.7 Kauno Valstybinio archyvo  1993-01-30 Z. Jurgelevičiui išduotas archyvo pažymėjimas 
Nr. A-308: Dėl V. Eišroto žemės.  
3.8 1993-04-23 Lietuvos valstybinio archyvo Pažymėjimas Nr. 17-E. 
3.9 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos 1926 m. gegužės mėn. (diena neįskaitoma) 
Žemės perleidimo Aišrotui Vincui Aktas Nr. 836. 
3.10 Vinco Eisroto , Miko Mirties liudijimas. 
3.11 1923-01-16 Vinco Eisroto ir Elzbietos Rugieniūtės Santuokos akto išrašas. 
3.12 Elzbietos Eisrotaitės Gimimo akto išrašas Nr. 124. 
3.13 1991-10-24 Lietuvos Respublikos Kauno rajono valdybos Civilinės metrikacijos skyriaus Pažyma 
Nr. 1966, patvirtinanti Juozo Jurgelevičiaus ir Elzbietos Eisrotaitės santuoką 1949 m., ir tos santuokos 
nutraukimą 1971-11-15. 
 
4. Dokumentai apie posovietinę žemės reformą ir nuosavybės teisių atkūrimą Kauno rajone 
vykdančių valdininkų pirmąjį bandymą iš Elžbietos Jurgelevičienės atimti jos paveldimą žemės 
valdą - tą atėmimą pagrindžiant žemės skyrimu Ringaudų gyvenvietės plėtimui, bei (to) žemės 
skyrimo teisinį nepagrįstumą ir (to) žemės skyrimo Ringaudų gyvenvietės plėtimui panaikinimą 
įrodantys dokumentai: 
 
 4.1 1993-03-04 Kauno rajono prokuroro S. Brinevičiaus ieškininis pareiškimas Kauno rajono teismui 
(pagal jį buvo iškelta Civilinė byla Nr.2-409/93). 
4.2 Kauno rajono valdybos Potvarkis Nr. 84.  
4.3 1992-07-17 Kauno rajono vyriausiojo prokuroro S. Brinevičiaus Protestas Nr.07-03/92 Kauno rajono 
Noreikiškių apylinkės  Tarybai.  
4.4 1992-07-27 Kauno rajono vyriausiojo prokuroro S. Brinevičiaus Protestas Nr.07-03/92 Kauno rajono 
Valdybai. 
4.5 1992-10-29 Kauno rajono valdybos Potvarkis Nr. 527, kuriuo buvo panaikintas žemės skyrimas 
Kauno rajone esančios Ringaudų gyvenvietės plėtimui. 
4.6 1992-02-25 Kauno rajono valdybos raštas Nr. 130, adresuotas prokurorui S. Brinevičiui, apie 
neteisėtų žemės skyrimų Kauno rajone panaikinimą. 
4.7 1993-05-13 Lietuvos Respublikos Generalinio prokuroro A. Paulausko raštas Nr.7/2-51-93 LR 
Seimo nariui K. Paukščiui, kuriame Seimo narys informuojamas, kad: „neteisėtus potvarkius po 
teisminio nagrinėjimo Kauno rajono valdyba pakeitė“. 
 
5. Elžbietos Jurgelevičienės teisę paveldėti 4,5 ha Kauno rajone Ringaudų kaime įrodantys 
dokumentai: 
 
5.1 1992-05-04 LR Statybos ir Urbanistikos ministro A. Nasvyčio raštas Nr. 1-112-J-180 LR 
Vyriausybei. 
5.2.1 Kauno rajono apylinkės teismo teisėjo A.Urbšio 1995-09-06 nagrinėtos Civ.  bylos Nr. 2-910/95:  
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo - Sprendimas. 
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5.2.2 Alšėnų – Noreikiškių agrarinės reformos tarnybos specialistės G. Jonikaitės sudarytas ir pateiktas 
Kauno rajono apylinkės teismui prijungti prie Civ.  bylos Nr. 2-910/95:  Eišroto Vinco žemės sklypo 
Ringaudų kaim. Atsidalinimo planas. 
 
6. Dokumentai, kurie įrodo, kad dalis Kauno rajone posovietinę žemės reformą ir piliečių 
nuosavybės teisių atkūrimą vykdančių valstybės pareigūnų sąmoningai nevykdo 1994-05-27 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo nutarimo byloje Nr.12/93 dalį, kuri kaimo 
gyvenviečių plėtimą pripažįsta prieštaraujančiu LR Konstitucijos 23 str.: 
 
6.1 1994 m., žemėtvarkos planas – iš kurio (jį palyginant su dabartiniais planais) galima daryti išvadą - 
apie 1994-05-27 Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo nutarimą byloje Nr.12/93 pažeidžiančių 
neteisėtų statybų kiekį Ringaudų gyvenvietėje. 
6.2 1994-10-11 Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės departamento sprendimas Nr. 67: 
Dėl žemės reformos Kauno rajono Noreikiškių apylinkėje vykdymo patikrinimo rezultatų. 
6.3 1994-11-10 Lietuvos Žemės ūkio ministro V. Einorio raštas Nr.1110-2-780 valstybės kontrolės 
departamentui.  
6.4 Valstybės kontrolės departamento 1994-11-24 raštas Nr.01-15-1813, kuriame  žemės ūkio ministrui 
V. Einoriui išaiškinama LR Konstitucinio teismo nutarimų vykdymo tvarka. 
6.5 Konsultacinės tarybos kovai su ekonominiais nusikaltimais prie Respublikos Prezidento 1995-02-15 
raštas Nr.12/1-28, kuriame kalbama apie įtariamą valstybinių institucijų pareigūnų  tiesioginių pareigų 
neatlikimą. 
6.6 1995-03-07 Lietuvos žemės ūkio ministro V. Einikio raštas Nr.1600-1-122 Konsultacinei tarybai 
kovai su ekonominiais nusikaltimais prie Respublikos Prezidento. 
6.7 1995-03-20 Konsultacinės tarybos kovai su ekonominiais nusikaltimais prie Respublikos Prezidento 
raštas Nr.12/1-52.  
6.8 1995-03-03  Valstybės kontrolės departamento raštas Nr.120-1-391 Ministrui pirmininkui A. 
Šleževičiui: Dėl žemės individualiai gyvenamajai statybai skyrimo Kauno rajone Noreikiškių 
apylinkėje.  
 
7. Dokumentai apie antrąjį posovietinę žemės reformą ir nuosavybės teisių atkūrimą Kauno 
apskrityje, Kauno rajone vykdančių valdininkų bandymą iš Elžbietos Jurgelevičienės atimti jos 
paveldimą žemės valdą - tą atėmimą pagrindžiant E. Jurgelevičienės tariamai įvykdytu, 
neteisėtu valstybinės žemės užėmimu, inicijuojant Civ. bylą  teisme.  
 
7.1 1993-10-26 Kauno rajono Noreikiškių apylinkės viršaičio raštas Kauno rajono mokesčių 
inspekcijai – kurį pasirašė ir Noreikiškių apylinkės Agrarinės reformos tarnybos pirmininkas A. Lelys. 
7.2 1994-05-30 Valstybinės mokesčių inspekcijos raštas Nr.04-18. 
 
7.3 1994-05-30 Valstybinės mokesčių inspekcijos Pranešimas Nr.1-313. 
7.4 1994-11-16 Kauno rajono Noreikiškių apylinkėje piliečių savavališkai užėmusių žemę 1994 m. 
sąrašas Nr.62. 
7.5 1994-11-02 Zenono Jurgelevičiaus atviras laiškas LR Prezidentui A. Brazauskui (buvo 
išspausdintas 1994-11-18 d., „Lietuvos Aide“ (Nr.226)). 
7.6 1995-01-16 Kauno rajono Valstybinės mokesčių inspekcijos Ieškininis pareiškimas Nr.01-04:  dėl 
2405,41 Lt., žemės mokesčio už savavališkai užimtą žemę  išieškojimo iš E. Jurgelevičienės. 
7.8 Patenkinantis Valstybinės mokesčių inspekcijos ieškinį Civ. byloje Nr.2-281/95 , 1995-06-13 
Kauno rajono apylinkės teismo Sprendimas. 
7.9 1995-07-24 Kauno rajono Valstybinės mokesčių inspekcijos reikalavimas Nr.04-18, kad E. 
Jurgelevičienė sumokėtų nepagrįstai padidintą žemės  mokestį. 
7.10 1995-11-06 Kauno rajono Valstybinės mokesčių inspekcijos Ieškininis pareiškimas Nr.01-04:  dėl 
784,08 Lt., žemės mokesčio už savavališkai užimtą žemę  išieškojimo iš E. Jurgelevičienės. 
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7.11 1995-06-16 Z. Jurgelevičiaus Apeliacinis skundas. 
7.12 1995-11-20 Kauno rajono apylinkės teismo Nutartis Civ. byloje Nr. 2-281/95. 
7.13 1995-11-27 Z. Jurgelevičiaus Apeliacinis skundas. 
7.14 1996-02-05 Kauno rajono mero raštas Nr.35-J. 
7.15 1996-02-13 Kauno rajono savivaldybės administracijos raštas Nr.91. 
7.16 1996-03-06 Kauno apygardos teismo Nutartis Civ. byloje Nr. 2A-44/96. 
7.18 1996-03-08 Jurgelevičiaus Apeliacinis skundas. 
7.19 1996-09-05 Kauno rajono apylinkės teismo Nutartis. 
7.20 1996-04-25 Z. Jurgelevičiaus raštas Kauno rajono merui V. Senvaičiui (reg., Nr 201-J). 
7.21 1996-11-12 LR Kauno Apskrities valdytojo administracijos Valdytojo pavaduotojos Z. 
Kubilienės raštas Noreikiškių agrarinės reformos tarnybos viršininkui Nr. 1255. 
7.22 1997-03-20 Kauno rajono valstybinės mokesčių inspekcijos raštas E. Jurgelevičienei Nr.04-18. 
7.23 E. Jurgelevičienės žemės mokesčio mokėjimo valstybei  1994 ir 1997 m., kvitai. 
 
8. Lietuvos Respublikos Seimo Kontrolieriaus ir LR Ministro pirmininko siūlymai dėl 
posovietinę žemės reformą ir nuosavybės teisių atkūrimą vykdančių valdininkų savivalės prieš E. 
Jurgelevičienę nutraukimo: 
 
8.1 1999-07-08 Lietuvos  Respublikos   Seimo  kontrolieriaus  K.Milkeraičio  pranešimas apie Z. 
Jurgelevičiaus skundo tyrimo atidėjimą Nr.99/04-551. 
 8.2 1999-11-11   Lietuvos  Respublikos   Seimo  kontrolieriaus  K.Milkeraičio  Pažyma“  dėl 
Z.Jurgelevičiaus ... skundo, reg. Nr. 99/04-551 ištyrimo. 
8.3 1999-12-29 Kauno apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento direktorės 
R. Stašelienės raštas Nr.J-582/2, kuriame įrašytos žinomai neteisingos žinios apie „nepažeidžiant 
įstatymų“  valdininkų įvykdytą dalies (1,665 ha) E. Jurgelevičienės paveldimos žemės valdos 
išdalinimą individualių gyvenamųjų namų statybai. 
8.4 2000-02-25 LR Ministro Pirmininko A. Kubiliaus prašymai Kauno apskrities viršininkui K. 
Starkevičiui ir Kauno rajono apylinkės prokurorui S. Brinevičiui dėl J. Stašaičio ir E. Jurgelevičienės 
interesų apgynimo. 
 
9.  Dokumentai apie trečiąjį ir ketvirtąjį posovietinę žemės reformą ir piliečių nuosavybės teisių atkūrimą  Kauno 
apskrityje vykdančių valdininkų bandymus iš E. Jurgelevičienės atimti jos paveldimą žemės valdą. Tai dviejų 
Kauno apskrities viršininkų įsakymai dėl nuosavybės teisių neatkūrimo E. Jurgelevičienei ir tuos įsakymus 
„teisiškai pagrindžiantys“ dokumentai. Taip pat pridedami E. Jurgelevičienės  įgalioto atstovo prašymų ir 
argumentuotų skundų (prieš tokią valdininkų savivalę) tekstai: 
9.1 2003-03-28  E. Jurgelevičienės Pakartotinis prašymas Kauno apskrities  viršininkui: Dėl paveldimos žemės 
sugrąžinimo natūra (reg., Nr.2J-308). 
9.2 2002-05-14  Kauno apskrities viršininko administracijos Teisės departamento direktorės Irenos Narkevičienės 
pranešimas  Nr.11-J-308-362 E. Jurgelevičienei: Dėl prašymo, prie kurio pridedami šie dokumentai:   
9.2.1 2003-05-13 Kauno apskrities viršininko Įsakymas Nr.V-213. 
9.2.2 Kauno apskrities viršininko administracijos Teisės departamento vyresniosios specialistės Jurgitos Blažauskaitės  
2003-05-09 teikimas: Dėl Elžbietos Jurgelevičienės prašymo. 
9.2.3 2003-05-05  Kauno apskrities viršininko administracijos: Posėdžio protokolas dėl Elzbietos 
Jurgelevičienės prašymo (2003-03-31 Nr. 2J-308) nagrinėjimo. 
9.3 2003-05-30 E. Jurgelevičienės įgalioto atstovo Skundas. 
9.3.1 2003-06-03 Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje  atsakymas Nr.10-83  į  2003-05-30 E. Jurgelevičienės 
įgalioto atstovo skundą. 
9.3.2 2003-06-06 Kauno apskrities viršininko atsakymas Nr.11-J-308/2-467  į  2003-05-30 E. 
Jurgelevičienės įgalioto atstovo skundą. 
9.4 2003-08-13 E. Jurgelevičienės įgalioto atstovo Prašymas Lietuvos Respublikos Kauno rajono vyriausiajam 
policijos komisarui S. Šestakovui: ištirti Kauno apskrities ir Kauno rajono žemėtvarkos tarnybų darbuotojų 
įvykdytus teisės pažeidimus (reg., Nr.5-J-38). 
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9.4.1 2003-08-22 Kauno rajono policijos komisariato Ekonominių nusikaltimų tyrimo poskyrio  komisariato inspektoriaus 
Lino Šarkio raštas Nr.26-8-5970 apie  E. Jurgelevičienės įgalioto atstovo 2003-08-13 Prašymo persiuntimą Kauno 
apskrities viršininkui (t.y., institucijai - kurios veiksmai buvo skundžiami). 
9.4.2 2003-09-04 Kauno apskrities viršininko atsakymas Nr.11-J-308/3-782  į E. Jurgelevičienės įgalioto 
atstovo 2003-08-13 Prašymą Lietuvos Respublikos Kauno rajono vyriausiajam policijos komisarui S. 
Šestakovui. 
9.5 2005-09-20 Kauno apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Kauno rajono 
žemėtvarkos skyriaus vedėjo Tautvydo Tamašausko  raštas Nr.S6-1855 Elzbietai Jurgelevičienei: Dėl nuosavybės teisių 
atkūrimo. Prie šio rašto pridedami šie dokumentai: 
9.5.1 2005-09-09 Kauno apskrities viršininko Zigmanto Gedimino Kazakevičiaus Įsakymas Nr.02-05-
8830 dėl nuosavybės teisių neatkūrimo E. Jurgelevičienei. 
9.5.2 2005-07-15 Kauno apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Kauno rajono 
žemėtvarkos skyriaus vyresniosios specialistės  Gražinos Jonikaitės Pažyma Nr.ĮP-493, kurioje minėta specialistė įrašo ir 
savo parašu patvirtina žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad: E. Jurgelevičienė (būktai) laiku nepateikė  visus, žemės 
susigrąžinimui būtinus dokumentus.  
 
10. Dokumentai apie penktąjį Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų pareigūnų bandymą 
iš E. Jurgelevičienės atimti jos paveldimą žemę ir tuo pačiu apsaugoti  nuo teisinės atsakomybės  
(už jų neteisėtas veikas) E. Jurgelevičienės paveldima žeme prekiaujančius valdininkus: 
 
10.1 2006-03-28 Kauno rajono apylinkės teismo Pranešimas Nr.2-0748-358/2006 E. Jurgelevičienei 
apie jos dalyvavimą  trečiuoju asmeniu Civ. byloje Nr.2-0748-358/2006. Prie šio pranešimo pridėti šie 
dokumentai: 
10.1.1 2006-02-17 ieškovės Genovaitės Būblienės ieškinys Kauno rajono apylinkės teismui: panaikinti 
Kauno apskrities viršininko įsakymą Nr.02-05-8829; ieškovei atnaujinti terminą paduoti prašymą 
apskrities viršininkui dėl nuosavybės teisių atkūrimo į Motiejaus Eišroto valdytą žemę Kauno rajone 
Ringaudų kaime ir nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ieškovės tėvas Motiejus Eišrotas Kauno 
rajone Ringaudų kaime nuosavybės teise valdė 3,01 ha žemės valdą. Priedas (prie šio ieškinio): 
ieškinio kopijos, gimimo, santuokos ir mirties liudijimų kopijos, žyminio mokesčio kvitas, archyvinių 
pažymų kopijos, atstovavimo sutarties kopija. 
10.1.2  Trys teismo šaukimai E. Jurgelevičienei  į Civ. bylos Nr.2-0748- 358/2006 svarstymą:  2006-05-16 d., 9val.;  2006-
06-01 d., 13 val., ir  2006-08-29 d., 9 val. 
10.1.3 2006-04-08 E. Jurgelevičienės Atsiliepimas į ieškovės G. Bublienės ieškinį Civ. byloje Nr. 2-
0748-358/2006. 
10.1.4 2006-04-20 Kauno apskrities viršininko administracijos Atsiliepimas Nr.6-319 į ieškinį Civ. 
byloje Nr.2-0748-358/2006. 
10.1.5 2006-06-01 Kauno rajono apylinkės teismo Nutartis Civ. byloje Nr.2-0748-358/2006. 
10.1.6 2006-04-24 E. Jurgelevičienės Prašymas Kauno rajono apylinkės teismui dėl rūpintojo 
paskyrimo. 
10.1.7 2006-05-02 Kauno rajono apylinkės teismo Nutartis, kuria yra atmetamas 2006-04-24  E. 
Jurgelevičienės Prašymas dėl rūpintojo paskyrimo. 
10.1.8 2006-09-12 Kauno rajono apylinkės teismo Sprendimas Civ. byloje  Nr.2-0748-358/2006. 
Šiame Sprendime Kauno rajono apylinkės teismas atsisako svarstyti Civ. byloje  Nr.2-0748-358/2006 
pareiškusio savarankiškus reikalavimus trečiojo asmens E. Jurgelevičienės išsakytus (rašytinius) 
argumentus bei pateiktus įrodymus ir patenkina žinomai melagingais teiginiais pagrįstą ieškovės G. 
Bublienės ieškinį. 
10.2 2006-10-08 E. Jurgelevičienės Apeliacinis skundas Kauno apygardos teismui, kuriuo apeliacine 
tvarka skundžiamas 2006-09-12 Kauno rajono apylinkės teismo Sprendimas Civ. byloje  Nr.2-0748-
358/2006. 
10.2.1 2006-10-13 Kauno rajono apylinkės teismo pranešimas apie Civ. bylos  Nr.2-0748-358/2006 
persiuntimą Kauno apygardos teismui. 
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10.2.2 2006-11-06 Kauno apygardos teismo pranešimas E. Jurgelevičienei apie Civ. bylos Nr.2A-
1335-343/2006 nagrinėjimo vietą ir laiką. 
10.2.3 2006-12-07 Kauno apygardos teismo Nutartis Civ. byloje Nr.2A-1335-343/2006, kuria 
paliekamas galioti 2006-09-12 Kauno rajono apylinkės teismo Sprendimas Civ. byloje  Nr.2-0748-
358/2006. 
 
11. DVD diskas su liudytojų Rimanto Dovydaičio, Kazimiero Dovydaičio, Bronės Šilinskienės ir 
Onutės Zaicevičienės (kuriuos Kauno rajono ir Kauno apygardos teismai E. Jurgelevičienės 
atstovui nesudarė galimybės pasikviesti į bylos svarstymą) parodymų video įrašais. Šių liudytojų 
parodymai patvirtina, kad 2006-02-17 ieškinyje ieškovė Genovaitė Bublienė  Kauno rajono apylinkės 
teismui pareiškė teisiškai nepagrįstus reikalavimus ir pateikė žinomai neteisingus įrodymus.  
 
12. 2007-01-30 E. Jurgelevičienės Kasacinis skundas Nr.3P-728/2007 LAT reg., Nr.337. Reg, data: 
2007-02-27. 
 
13.1 2007-03-06 LAT 2007-03-06 Nutarties ir Kasacinio skundo Nr.3P-728/2007 persiuntimo E. 
Jurgelevičienei lydraštis. 
13.2 2007-03-05 LAT Nutartis Nr.3P-728/2007. 
 

 
 



 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA 

Zenonui Jurgelevičiui 
Jaunimo g. 28 
Ringaudai Kauno 
rajonas 

DĖL PRAŠYMO 

Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijoje (toliau - Komisija) gautas Jūsų 

prašymas dėl nuosavybės teisių atkūrimo Elzbietai Jurgelevičienei. 

Jūs prašote patikrinti įvardintus faktus ir atkurti teisingumą. Primename, kad teisingumą 

Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Pagal Jūsų pridėtus dokumentus matyti, kad 2006-12-07 

Kauno apygardos teismas priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-1335-343/2006 pagal 

E. Jurgelevičienės apeliacinį skundą. Šia nutartimi skundas buvo atmestas. Nutartis įsigaliojusi. 

Seimo Antikorupcijos komisijos įstatymas draudžia Komisijai kištis į teismų ir teisėsaugos 

institucijų veiklą, todėl negalime vertinti priimtų sprendimų, tuose sprendimuose išnagrinėtų faktų. 

Komisija neturi teisės inicijuoti teismo procesų atnaujinimo, juo labiau pakeisti priimtų sprendimų. 

Kadangi E. Jurgelevičienės nuosavybės teisių atkūrimo procesas buvo išnagrinėtas teismuose, dėl 

šio proceso yra priimti įsiteisėję teismų sprendimai, Komisija neturi teisinio pagrindo iš naujo 

nagrinėti šią situaciją bei priimti sprendimus. Savo pareiškime Jūs nurodote, kad Kauno apylinkės 

teismas priėmė sprendimą pagal neteisingus ieškovės pateiktus dokumentus. Jei Jūs turite įrodymų, 

susijusių su naujomis aplinkybėmis byloje, Jūs turite teisę kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo 

dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Komisija tokios teisės neturi. Be to, atkreipiame Jūsų dėmesį į 

tai, kad esant duomenų, jog bylas nagrinėję teisėjai buvo asmeniškai suinteresuoti bylų baigtimi, 

prašome apie juos informuoti Komisiją. 

Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Komisijos funkcijoms nepriklauso skaičiuoti ir 

nustatinėti teisėtiems žemės savininkams padarytos žalos. Tačiau informuojame, kad 2007-03-21 

vykusiame Seimo Antikorupcijos komisijos darbo grupės galimoms korupcijos apraiškoms 

žemėtvarkos klausimų srityje tirti posėdyje darbo grupė nusprendė kreiptis į Lietuvos Respublikos 

Vyriausybę su prašymu išanalizuoti susiklosčiusią situaciją, kai nuosavybės teisės neatkuriamos 

asmenims ne dėl jų kaltės bei dėl to šiems asmenims padaryta žala, bei pateikti šios problemos   

 

 

Dok. Nr. 16.2



 

 

galimus sprendimus bei žalos atlyginimo galimybes. 2007-03-22 Komisija kreipėsi į Vyriausybę su 

aukščiau minėtu prašymu. 

Jei Jūs turite įrodymų dėl Jūsų pareiškime nenurodytų faktų, susijusių su galima valstybės 

tarnautojų ir pareigūnų korupcija, piktnaudžiavimu, ir šie faktai nebuvo nagrinėti teismuose, dėl jų 

nepriimti sprendimai, prašome Jūsų apie juos informuoti Komisiją. 

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymų atitikimą Konstitucijai nagrinėja Konstitucinis 

teismas. Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendžia dėl 

Lietuvos Respublikos įstatymų atitikimo Europos Sąjungos teisę. Komisija neturi teisinių galių 

vertinti įstatymų. Jei Jūs norite inicijuoti įstatymų pataisas, Jums tokią teisę suteikia Peticijų 

įstatymas. 
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Kauno apygardos prokuratūros Vyriausiajam Prokurorui, 
Kęstučiui Betingiui 
                                                                                              
 
Zenono Jurgelevičiaus 
a/k 35011011015  
gyv. Jaunimo 28 Ringaudai  
Kauno rajonas LT 53336 

                                                                                                             2007 m. kovo 8 d. 
 

PRAŠYMAS 
 

Gerbiamas Kauno apygardos prokuratūros Vyriausiasis Prokurore,  
 
 
Kreipiuosi į Jus, kaip į turinčios teisę ir juridinę galią inicijuoti valdininkų vykdomos savivalės 

sustabdymą, valstybinės teisėsaugos institucijos vadovą. Šiame „Prašyme“ pateiksiu įrodymus, kad į 
žemesnės instancijos teisėsaugos institucijas jau kreipiausi – tačiau jos mano įvardintus žmogaus teisių 
pažeidimus netyrė ir tas teises negynė.  

 Jau šešiolika metų niekieno nekontroliuojami ir neatsakydami prieš įstatymą už savo vykdomą 
savivalę - Lietuvos valstybėje siautėja žemėtvarkininkai. Jie nuolat nebaudžiami vykdo Lietuvos 
Respublikos įstatymams, LR Konstitucijai ir Europos žmogaus teisių Konvencijai prieštaraujančias 
veikas. Savivaliaujančių žemėtvarkininkų aukos savo prigimtines teises negali apsiginti nei Lietuvos 
Respublikos valdžios ir valdymo institucijose, nei Lietuvos Respublikos visų lygių teismuose. Kadangi 
asmens subjektinė teisė yra reali, o ne deklaratyvi tik tuo atveju - jeigu tas asmuo turi galimybę ją 
realizuoti – tai reiškia, kad teisėtų žemės savininkų teises Lietuvos Respublikos teisėsaugos sistema 
negina.  

Mano šiame „Prašyme“ pateikiamas konkretus žemėtvarkininkų savivalės pavyzdys - yra tik 
vienas epizodas, iš Kauno apskrityje,  Kauno rajone, Ringaudų gyvenvietėje valdininkų jau šešiolika 
metų nuolat vykdomos visuotinės savivalės. Ta savivalė pasireiškia šimto trisdešimt aštuonių ha žemės  
ploto atėmimu iš teisėtų žemės savininkų – prieškarinės Lietuvos valstybės nepriklausomybės kovų 
savanorių tiesioginių palikuonių ir giminių. Prisidengdami žinomai neteisingų žinių pagrindu 
pagrįstais, niekuomet teisiškai nenutrūkusių daugumos LR piliečių nuosavybės teisių „atkūrimą“ 
reglamentuojančiais 1991-06-18 specialiuoju  įstatymu Nr. I-1454 ir (nuo) 1997-07-01 - specialiuoju 
įstatymu Nr.VIII-359,  bei kartu su jais vykdomu LR žemės reformos įstatymu – valdininkai jau 16 
metų  savo nuožiūra nulemia teisėtų žemės savininkų likimus. Tokia valdininkų nuomonės visagalybė 
yra visiški nesuderinama su pasaulyje visuotinai priimtais civilinės teisės pagrindais, kurie nustato, 
kad: įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Šios imperatyvios 
teisės normos yra įtvirtintos LR Konstitucijos 29 str., 1 dalyje, Visuotinės Žmogaus Teisių Deklaracijos 
1 straipsnyje, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvencijos 14 straipsnyje ir LR 
CK 1.5 str.  

  Nuo LR teisėtų žemės savininkų nuosavybės teises pažeidžiančių valdininkų savivalės - mes 
gynėmės organizuotai, apsijungę į visuomenines organizacijas. Ne kartą kreipėmės į visas LR valdžios 
ir valdymo bei teisėsaugos institucijas – tačiau likome neišgirsti. Išsami ir argumentuota  informacija 
apie Kauno rajone Ringaudų gyvenvietėje vykstantį piliečių žemės išgrobstymą 2005 m., rudenį buvo 
išspausdinta dienraštyje „Lietuvos Aidas“ ir yra paskelbta internete, laisvame informaciniame portale 
www.straipsniai.lt , rubrikoje: „Žmogaus teisės“ esančiame penkių dalių straipsnyje: „Kas yra kas 
posovietinėje Lietuvoje?“ LR teisėsauga į paviešintas neteisėtas valdininkų veikas visiškai nereaguoja. 
Šis LR teisinės sistemos neveikimas ir yra ta priežastis – kuri mus privertė kreiptis į Jus.  

 
Pagal galiojančius LR įstatymus Lietuvos Respublikoje nuo 1991 m., vyksta piliečių nuosavybės 

teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimas. Elzbieta Jurgelevičienė Kauno rajono (tuometinės) Noreikiškių 

Dok. Nr. 17.1
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apylinkės Agrarinės reformos tarnybai laiku pateikė visus reikalingus dokumentus  nuosavybės teisių 
atkūrimui (žr.: pridedamus dokumentus nuo Nr.3.3 iki Nr.3.13) – tačiau niekuomet ir niekas net 
nebandė jai tas teises „atkurti“ ir jos paveldimą žemę (jai) sugrąžinti natūra. Vietoje 1991-06-18 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos (AT) priimtame LR įstatyme Nr. I-1454 „Dėl piliečių 
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ ir 1997-07-01  LR Seimo 
priimtame „Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo 
įstatyme” Nr.VIII-359 numatytų žemės sugrąžinimo natūra (teisėtam savininkui) jos buvimo vietoje 
veiksmų - Kauno rajono (ir vėliau) Kauno apskrities žemėtvarkininkai jau antrą dešimtmetį nuolat 
vykdo savo savivalę. Šis konkrečios valdininkų savivalės pavyzdys susideda iš penkių, su pavydėtinu 
nuoseklumu vykdomų, valdininkų bandymų atimti Elžbietos Jurgelevičienės paveldimą žemę ir ją 
išparduoti sklypais individualioms statyboms. Tuo tikslu žemėtvarkininkai taikė ir taiko 
dviprasmiškus, leidžiančius visiems vienodą teisę pakeisti valdininkų valia  1991-06-18 LR įstatymą 
Nr. I-1454 ir 1997-07-01  LR įstatymą Nr.VIII-359. Šių įstatymų priėmimas yra pagrįstas žinomai 
neteisingomis žiniomis (žr.: pridedamus dokumentus nuo Nr.2 iki Nr.2.5) ir todėl jie (tokios redakcijos 
– kokios jie yra) iš viso negalėjo būti priimti ir taikomi LR teisinėje praktikoje. Šį mano teiginį 
patvirtina pridedamo dokumento Nr.2.6 tekstas. Tai Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 1989 m. liepos 4 d., priimtas Lietuvos TSR valstiečio ūkio įstatymas (Nr. XI-
3066), kurio II dalies 7 str., 3 punkte nustatyta, kad: „Pirmumo teisė (gauti konkrečią žemę) steigiant 
valstiečio ūkį - priklauso teisėtiems tos žemės paveldėtojams...“ Jeigu sovietinės okupacijos periodo 
pabaigoje teisėti žemės savininkai (dėl kartų kartos) buvo teisėtais žemės valdų paveldėtojais – tai 
nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas juos jokiu būdu negalėjo paversti: „pretendentais į 
nuosavybės teisių atkūrimą“. 

 
Pirmasis Kauno rajono žemėtvarkininkų bandymas atimti E. Jurgelevičienės paveldimą žemę 

įvyko 1991 m., ir pasireiškė kaip tos žemės paskyrimas Ringaudų gyvenvietės plėtimui (žr., pridedamą 
dokumentą Nr.4.2 - Kauno rajono valdybos Potvarkis Nr. 84). Kadangi toks žemės paskyrimas atvirai 
prieštaravo 1991-06-18 LR įstatymui Nr. I-1454 - tai Kauno rajono vyriausiasis prokuroras S. 
Brinevičius jį užprotestavo ir pateikė ieškinį Kauno rajono apylinkės teismui (žr., pridedamus 
dokumentus Nr.4.3; 4.4 ir 4.1).  Tuomet Kauno rajono valdyba  priėmė Potvarkį Nr. 527 - kuriuo 
panaikino žemės skyrimą Kauno rajone esančios Ringaudų gyvenvietės plėtimui (žr., pridedamus 
dokumentus Nr.4.5; 4.6 ir 4.7). Nuo to laiko sklypų skyrimas Ringaudų gyvenvietės plėtimui 
neturi jokio teisinio pagrindo ir yra grindžiamas tik valdininkų savivale. 

 
Antrasis Kauno rajono valdininkų ir žemėtvarkininkų bandymas atimti E. Jurgelevičienės 

paveldimą žemę vyko 1993 - 1995 m. Jis pasireiškė valdininkų bandymu pasitelkti į pagalbą mokesčių  
inspekciją ir teismuose įrodyti, kad E. Jurgelevičienė savavališkai ir neteisėtai užėmė  valstybinę žemę 
(žr., pridedamus dokumentus nuo Nr.7.1 iki Nr.7.20). Šis valdininkų ir žemėtvarkininkų bandymas 
jiems taip pat baigėsi nesėkmingai. E. Jurgelevičienės valdoma, jos paveldima žemė buvo priskirta 
grąžintinai ir apmokestinta normaliu mokesčių tarifu (žr., pridedamus dokumentus Nr.7.21; 7.22 ir 
7.23). Tai sąlygojo ir sukūrė naują E. Jurgelevičienės nekilnojamojo turto paveldėjimo teisinę situaciją, 
kadangi LR Konstitucinis teismas 1994-05-27 bylos Nr.12/93 nutarime išaiškino, kad (citatos pradžia): 

„...Tokių okupacinės valdžios savivalės aktų pagrindu negalėjo atsirasti ir neatsirado teisėta 
valstybinė nuosavybė, nes neteisės pagrindu negali atsirasti teisė. Todėl ir tokiu būdu iš žmonių 
atimtas turtas laikytinas tik faktiškai valstybės valdomu turtu“(citatos pabaiga).  

 Po nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo  1990-03-11, E. Jurgelevičienė  iki 1998 m., 
faktiškai valdė savo paveldimą žemės valdą, toje valdoje augino žemės ūkio produkciją ir  valstybinės 
mokesčių inspekcijos nurodymu - už tai valstybei mokėjo nustatyto dydžio žemės mokesčius. Tai 
įrodo - kad faktiniu  savo šeimos žemės valdos valdytoju iki 1998 m., buvo E. Jurgelevičienė – o ne 
valstybė. Kadangi ji pati faktiškai valdė niekuomet netapusią valstybės nuosavybe savo paveldimą 
žemės valdą - tai vėlesnį tos žemės valdos E. Jurgelevičienės vykdyto faktinio  valdymo nutraukimą  
neleidžia E. Jurgelevičienei faktiškai valdant savo žemę Lietuvos valstybėje galiojusios (ir dabar 
tebegaliojančios) LR Konstitucijos 23 str., ir tuo metu LR įsigaliojusios  Europos žmogaus teisių 
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Konvencijos 1-ojo Protokolo 1 str., teisinės normos. Lietuvos Respublika EŽT Konvencijos 1-ąjį 
Protokolą ratifikavo 1995 m. gruodžio 7 dieną įstatymu Nr. I-1117. Ratifikacinius raštus Europos 
Taryboje LR deponavo 1996 m. gegužės 27 dieną.  Todėl vykdydami vėlesnį E. Jurgelevičienės 
žemės valdos išgrobstymą - Kauno apskrities valdininkai grubiai pažeidžia minėtas imperatyvias 
teisės normas. 

 
Trečiasis Kauno apskrities valdininkų ir žemėtvarkininkų bandymas atimti E. Jurgelevičienės 

paveldimą žemę įvyko 2003-05-13, Kauno apskrities viršininkui Valentinui Kalinauskui Įsakymu 
Nr.V-213 atsisakius E. Jurgelevičienei atkurti nuosavybės teises į  jos paveldimą žemės valdą (žr., 
pridedamus dokumentus: nuo Nr.9.1 iki Nr.9.3.2). Kadangi šis E. Jurgelevičienės paveldimos žemės 
valdos atėmimo  bandymas buvo pagrįstas pridedame dokumente Nr.9.2.2 (Kauno apskrities 
viršininko administracijos Teisės departamento vyresniosios specialistės Jurgitos Blažauskaitės  2003-05-09 teikimas: 
Dėl Elžbietos Jurgelevičienės prašymo)  paviešintu neteisėtu  sklypų skyrimu Ringaudų  gyvenvietės plėtimui  - tai jį 
įgyvendinti taip pat nepavyko. Minėtame  Kauno apskrities viršininko administracijos Teisės departamento 
vyresniosios specialistės Jurgitos Blažauskaitės  2003-05-09 teikime: Dėl Elžbietos Jurgelevičienės prašymo - buvo 
nurodytos žemės sklypų išpardavimo datos. Tos datos  nenuginčijamai įrodo  Kauno apskrities valdininkų ir 
žemėtvarkininkų  (bei jiems talkinančių kitų Lietuvos valstybės institucijų pareigūnų) vykdomą  visišką nesiskaitymą su 
LR galiojančiomis teisės normomis – tame tarpe ir su turinčiu  įstatymo galią LR Konstitucinio teismo Nutarimu  1994-
05 -27 byloje Nr.12/93 - kuriame kaimo gyvenviečių plėtimas pripažįstamas prieštaraujančiu LR Konstitucijos 23 str. 
Informacija  apie tai yra pridedamuose dokumentuose nuo Nr.6.1 iki 8.3.  

 
Šioje vietoje būtina pabrėžti, kad  nepasisekus teisingumą apginti civiline tvarka – E. Jurgelevičienės 

įgaliotas atstovas kreipėsi į ikiteisminio tyrimo institucijas (žr., pridedamus dokumentus  Nr.9.4; 9.4.1 ir 9.4.2).  
Tačiau E. Jurgelevičienės įgalioto atstovo 2003-08-13 Prašymą Lietuvos Respublikos Kauno rajono vyriausiajam 
policijos komisarui S. Šestakovui: ištirti Kauno apskrities ir Kauno rajono žemėtvarkos tarnybų darbuotojų 
įvykdytus teisės pažeidimus ir nutraukti jų vykdomas neteisėtas veikas (reg., Nr.5-J-38) - Kauno rajono policijos 
komisariato Ekonominių nusikaltimų tyrimo poskyrio  komisariato inspektoriaus Linas Šarkys 2003-08-22  persiuntė 
Kauno apskrities viršininkui (t.y., institucijai - kurios veiksmai buvo skundžiami) 

2000-02-25 LR Ministras Pirmininkas A. Kubiliaus nusiuntė prašymus Kauno apskrities 
viršininkui K. Starkevičiui ir Kauno rajono apylinkės prokurorui S. Brinevičiui dėl J. Stašaičio ir E. 
Jurgelevičienės interesų apgynimo (žr., pridedamą dokumentą Nr.8.4). Į šį prašymą  nereagavo ne tik 
Kauno apskrities viršininkas K. Starkevičius, bet ir Kauno rajono apylinkės prokuroras S. Brinevičius. 
Tai įrodo, kad LR ikiteisminio tyrimo institucijų pareigūnai neatlieka savo tiesiogines pareigas. 

 
 
Ketvirtasis Kauno apskrities valdininkų ir žemėtvarkininkų bandymas atimti E. Jurgelevičienės 

paveldimą žemę įvyko 2005-09-09, Kauno apskrities viršininkui Zigmantui Gediminui Kazakevičiui 
Įsakymu Nr.02-05-8830 E. Jurgelevičienei neatkūrus nuosavybės teises į E. Jurgelevičienės paveldimą 
žemės valdą (žr., pridedamą dokumentą Nr.9.5.1). Iš kitų, prie šio Kauno apskrities viršininko Įsakymo 
pridėtų dokumentų turinio (žr., pridedamus dokumentus Nr.9.5 ir 9.5.2) matosi, kad šis E. 
Jurgelevičienės paveldimos žemės atėmimo bandymas buvo pagrįstas 2005-07-15 Kauno apskrities 
viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vyresniosios specialistės  
Gražinos Jonikaitės Pažyma Nr.ĮP- 493 apie tai, kad  E. Jurgelevičienė  žemėtvarkos tarnyboms laiku nepateikė  visus, 
žemės susigrąžinimui būtinus dokumentus. Įrodymai, kad  minėta specialistė Pažymoje Nr.ĮP- 493 įrašo ir savo parašu 
patvirtina žinomai neteisingus duomenis - yra pridedamuose dokumentuose nuo Nr.3.3 iki Nr.3.13. Todėl ir šis 
žemės atėmimo bandymas (to atėmimo)  teisėtumo įvaizdžio nesukūrė. 

 
Penktasis bandymas atimti E. Jurgelevičienės paveldimą žemę vyksta dabar ir jame dalyvauja 

privalantys bekompromisiškai ginti teisingumą Kauno rajono apylinkės, Kauno apygardos ir Lietuvos 
aukščiausiojo teismų teisėjai. Šį mano teiginį būtų galima laikyti nepagrįstu – jeigu nagrinėjant bylą 
tuose teismuose nebūtų buvę įvykdyti daugybiniai materialinės bei procesinės teisės normų taikymo 
pažeidimai ir jeigu tokiais teismų Sprendimais pripažinta E. Jurgelevičienei nepriklausančia žemė - 
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tuoj pat nebūtų išmatuota sklypais individualioms statyboms, antikonstitucinei Ringaudų gyvenvietės 
plėtrai.  Tokie matavimai E. Jurgelevičienės paveldimoje žemėje buvo vykdomi 2007-03-06. 
Svarbiausia E. Jurgelevičienės teisių pažeidimą ir negalėjimą tas teises apginti Lietuvos Respublikos 
teismuose įrodančia aplinkybe yra tai, kad: E. Jurgelevičienės nuosavybės teisių į paveldimą žemės 
valdą  teisminio nutraukimo Civ. byla Nr.2-0748-358/2006 Kauno rajono apylinkės teisme buvo 
pradėta remiantis žinomai neteisingų žinių pagrindu 1997-07-01  LR Seimo priimtu (todėl teisiškai 
niekiniu) LR įstatymu Nr.VIII-359. Šis įstatymas buvo priimtas LR jau galiojant Europos žmogaus 
teisių Konvencijos 1 protokolo 1 str., teisinėms normoms ir net jeigu jis nebūtų priimtas žinomai 
neteisingų žinių pagrindu (ir todėl nebūtų teisiškai niekiniu) -  sutinkamai su įstatymų taikymo 
eiliškumu pagal jų teisinę galią jis vis tiek negalėtų paneigti aukštesnės teisinės galios EŽTK teisinių 
normų - kurios šiuo konkrečių atveju gina E. Jurgelevičienės nuosavybės teises. Tai reiškia, kad Civ. 
byla Nr.2-0748-358/2006 Kauno rajono apylinkės teisme išvis negalėjo būti pradėta. 

Iš pridedamų Nr.11 pažymėtų,  DVD diske esančiuose liudininkų  parodymų video įrašų 
akivaizdu, kad ieškovė G. Bublienė savo 2006-02-17 ieškinyje Kauno rajono apylinkės teismui pateikė 
neteisingus duomenis apie savo teisę paveldėti V. Eisroto (Aišroto) žemę ir apie tą žemę paveldėjusių 
paveldėtojų skaičių. 

Kadangi visi minėti teismai netyrė E. Jurgelevičienės pateiktus argumentus, neleido jai pasirinkti 
tinkamai jos interesus atstovausiantį atstovą ir neleido paskirti rūpintoją (kuris būtų įrodęs ieškovės 
melą) – tai kas gali paneigti, kad šių teismų priimti sprendimai nebuvo tendencingi ir buvo skirti ne 
teisingumo apgynimui? 

Kauno rajono apylinkės ir Kauno apygardos teismuose nagrinėjant be teisinio pagrindo pradėtą 
Civ. byla Nr.2-0748-358/2006 buvo padaryta visa eilė grubių materialinės ir procesinės teisės 
pažeidimų (žr., pridedamus dokumentus nuo Nr.10.1 iki Nr.10.2.3).   

Vertinant teisinį Civ. byla Nr.2-0748-358/2006 pagrįstumą ypač svarbu yra tai, kad iki šios Civ. 
bylos 2006-03-28  iškėlimo Kauno rajono apylinkės teisme – E. Jurgelevičienės paveldėjimo teisę į 
žemę niekas ir niekada neginčijo (žr., pridedamus dokumentus Nr.5.1; 5.2.1 ir 5.2.2).  

 
Jūsų dėmesį papildomai atkreipiu į šiuos faktus: 
 

1. Sutinkamai su LR Konstitucijos 1; 2; 3; 4; 5 ir 6 str., imperatyvioms teisinėms normomis  
Lietuvos valstybę kuria Tauta ir (todėl) suverenitetas priklauso Tautai. Kuomet (rinkėjo nuomone, jo)  
dalyvavimas valstybės valdyme per demokratiškai išrinktus Tautos atstovus nepatenkina jo lūkesčius – 
tuomet jis sutinkamai su LR Konstitucijos 4 str., gali savo suverenias galias vykdyti individualiai ir 
tiesiogiai (t.y., realizuoti LR Konstitucijos 25 str.  įtvirtintą savo teisę turėti savo nuomonę ir ją 
laisvai reikšti. Tai CK 1.5 str., yra įvardijama kaip apdairus ir protingas piliečio elgesys). Teisinis 
tokios kiekvieno Tautos nario asmeninės aukščiausios suverenios galios praktinio realizavimo (LR 
Konstitucijos 4 str.)  būdas – yra kiekvieno piliečio teisė kreiptis į teismą ir taip įgyvendinti savo 
teisėtus lūkesčius. LAT yra ne kartą pabrėžęs, kad: „asmens subjektinė teisė yra reali, o ne deklaratyvi 
tik tuo atveju, jeigu asmuo turi teisę ją realizuoti“. Galiojantis CPK 56  str., šių LR piliečių teisių 
nepripažįsta, o jį taikantys LR teismai neleidžia minėtas teises realizuoti praktiškai (t.y., paneigia LR 
Konstitucijos 2 str., teisinę nuostatą, kad: Lietuvos Respublikoje suverenitetas priklauso Tautai).   
 

2. Tiek piliečių nuosavybės teisių atkūrimas, tiek žemės reforma (kurioje net nenumatytas žemės 
savininkų šeimų prasimaitinimui būtinas paliekamos žemės minimumas) trunka nepagrįstai ilgai ir yra 
nepagrįstai apsunkinami 16 metų dėl valdininkų kaltės (jiems įstatymų nustatytais terminais 
nesugrąžinus piliečių žemės valdas) neturinčiam pragyvenimo šaltinio asmeniui nepakeliamomis 
teisimosi išlaidomis. 

 
Remdamasis Europos Tarybos Ministrų komiteto Rekomendacija Rec (2000) 19 valstybėms 

narėms dėl prokuratūros vaidmens teisingumo vykdymo sistemoje (Ministrų kabinetas priėmė 
2000 m. spalio 6 d.), prašau: 
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1. Nedelsiant sustabdyti neteisėtas žemės išgrobstymo veikas Kauno rajono Ringaudų kaime. 
2. Patikrinti šiame „Prašyme“ mano, bei  Civ. bylos Nr.2-0748-358/2006 „Atsiliepime į ieškinį“, 

„Apeliaciniame skunde“ ir „Kasaciniame skunde“ E. Jurgelevičienės pateiktus įrodymus ir 
jiems pasitvirtinus - sąmoningai pažeidinėjančius teisę (piktnaudžiaujančius teise) asmenis 
patraukti baudžiamojon atsakomybėn – tuo būdu apginant pažeidinėjamas teisėtų žemės 
savininkų teises. 

3. Nustatyti teisėtiems žemės savininkams padarytos žalos dydį ir inicijuoti jos atlyginimą . 
 
PRIEDAI: prie šio prašymo pridedamos dokumentų kopijos ir liudininkų parodymų video 
įrašai: 
 

1. Dokumentai, įrodantys kad per šešiolika metų trunkantį piliečių nuosavybės teisių atkūrimą 
(to atkūrimo eigoje) Lietuvos Respublikos Seimas pakeitė piliečių atstovavimą teismuose 
reguliuojančius LR  įstatymus. Tai įrodo, kad Lietuvos Respublikoje yra pažeidžiama piliečių 
lygybė prieš įstatymą ir tuo būdu dirbtinai apsunkinama LR piliečių teisėtų interesų gynyba 
teismuose: 
 
1.1 2003-05-05 Elzbietos Jurgelevičienės Zenonui Jurgelevičiui išduotas įgaliojimas reg. Nr.2-6316. 
Šiame įgaliojime yra notarės Ramutės Siliūnienės prierašas, kad: „Pagal CPK 56 str., įgaliotiniui 
teismas gali ir nesuteikti teisės atstovauti byloje“. Tai reiškia, kad šiuo atveju visiems piliečiams 
privalomas būti vienodai taikomas įstatymas pakeičiamas žmogaus (teisėjo) valia – kuri gali būti įvairi.  
1.2  1995-03-31 Elzbietos Jurgelevičienės Zenonui Jurgelevičiui išduotas įgaliojimas reg. Nr.11-2154. 
 1.3 1997-09-30 Elzbietos Jurgelevičienės Zenonui Jurgelevičiui išduotas įgaliojimas reg. Nr.1-8664. 
 
2. Dokumentai, įrodantys juridinę reikšmę turintį faktą, kad iki 1940-06-15 (sovietinės 
okupacijos pradžios) nuosavybės teise valdžiausių iki 30 ha ploto žemėvaldas Lietuvos 
Respublikos teisėtų žemės savininkų nuosavybės teises 1940 m., okupacinė valdžia teisiškai 
nutraukė ir tų savininkų valdoma žemė (1940 m., jiems) buvo palikta jų amžinam naudojimui 
(tai reiškia, kad posovietiniuose 1991-06-15 ir 1997-07-01 specialiuosiuose LR piliečių 
nuosavybės teisių atkūrimą reglamentuojančiuose įstatymuose įrašyta žinomai klaidinga 
informacija - apie 1940 m., Lietuvoje okupacinės valdžios tariamai įvykdytą visuotinę žemė 
nacionalizaciją): 
 
2.1 1940-07-22 Liaudies Seimo deklaracija apie žemės paėmimą valstybės nuosavybėn ir jos 
užtvirtinimą amžinam valstiečių naudojimuisi (kaip asmeninę nuosavybę ir valstybės įsipareigojimas 
tą asmeninę nuosavybę ginti - žr.: 7 šios deklaracijos punktą). 
2.2 1940-08-05 Ministerių (taip tekste) Tarybos nutarimas apie valstybinio žemės fondo sudarymą. 
Pats šio dokumento buvimo faktas nenuginčijamai įrodo – kad po 1940-07-22 visa žemė netapo 
valstybės nuosavybe – nes jeigu tą dieną Lietuvoje būtų įvykusi visuotinė žemės nacionalizacija – tai 
tos nacionalizacijos įvykdymo pasėkoje visa (visų piliečių valdyta) žemė būtų tapusi valstybės 
nuosavybe ir nebūtų buvę jokio reikalo įkūrinėti valstybinės žemės fondą – į kurį paimant kiekvieną 
žemės valdą – tas paėmimas būdavo įforminamas specialiais dokumentais (žr.: šio nutarimo I dalies: 
Valstybinio žemės fondo sudarymas - 3 punktą). 
2.3 1940-08-05 Ministerių Tarybos nutarimą apie valstybinio žemės fondo sudarymą papildomai 
išaiškinantis dokumentas – Valstybinės žemės ūkio komisijos išaiškinimas. Šio dokumento tekste 
atvirai kalbama apie žemės palikimą iki 1940-06-15 ją valdžiausiems savininkams. 
2.4 Einančio Respublikos Prezidento pareigas ministerio pirmininko paskelbtos: Taisyklės apie 
Lietuvos Socialistinės Respublikos Valstybinės Žemės Ūkio Komisijos darbą. Šių taisyklių 10 punkte 
buvo įvardintos valsčių komisijų pareigos (įgaliojimų ribos), o 16 ir 17 punktuose nustatyta tų 
valsčiaus komisijų netinkamo pareigų vykdymo apskundimo tvarka. Tai papildomai įrodo, kad 1940 
m., visuotinės ir vienalaikės žemės nacionalizacijos Lietuvoje nebuvo. Tuomet vyko sovietinė žemės 
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reforma ir galiojusiuose teisiniuose aktuose buvo nustatyta tvarka netinkamiems tos reformos 
vykdytojų sprendimams dėl konkrečių žemės valdų apskųsti. 
2.5 Valstybinės Žemės Ūkio Komisijos instrukcija apie žemės valdymo pertvarkymui vykdyti tvarką. 
2.6 Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1989 m. liepos 4 d., priimtas 
Lietuvos TSR valstiečio ūkio įstatymas (Nr. XI-3066).  
 
3. Kauno apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Kauno rajono 
žemėtvarkos skyriaus raštai apie tariamą Elzbietos Jurgelevičienės dokumentų žemei 
susigrąžinti savalaikį nepateikimą ir tų raštų teisinį nepagrįstumą įrodantys rašytiniai įrodymai: 
 
3.1 2001-09-19 Kauno rajono komisijos dėl žemės valdymo nuosavybės teisėmis faktą įrodantiems 
papildomiems dokumentams nagrinėti Pasiūlymas. 
3.2 2002-05-20 Kauno apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Kauno 
rajono žemėtvarkos skyriaus Pranešimas E. Jurgelevičienei Nr. 295. 
3.3 1991-10-14 Vinco Eisroto žemės paveldėtojų Prašymas Kauno rajono Noreikiškių apylinkės 
Agrarinės reformos tarnybai dėl žemės grąžinimo. 
3.4 Vinco Eisroto žemės paveldėtojų Susitarimas. 
3.5 Kauno rajono Noreikiškių apylinkės Agrarinės reformos tarnybos pirmininko V. Bilskio E. 
Jurgelevičienei išduota Pažyma apie visų, žemės grąžinimui būtinų dokumentų pridavimą šiai tarnybai. 
3.6 1991-10-14 d., E. Jurgelevičienės Kauno rajono Noreikiškių apylinkės Agrarinės reformos 
tarnybai už dokumentų įforminimą sumokėto mokesčio kvitas.  
3.7 Kauno Valstybinio archyvo  1993-01-30 Z. Jurgelevičiui išduotas archyvo pažymėjimas 
Nr. A-308: Dėl V. Eišroto žemės.  
3.8 1993-04-23 Lietuvos valstybinio archyvo Pažymėjimas Nr. 17-E. 
3.9 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos 1926 m. gegužės mėn. (diena neįskaitoma) 
Žemės perleidimo Aišrotui Vincui Aktas Nr. 836. 
3.10 Vinco Eisroto , Miko Mirties liudijimas. 
3.11 1923-01-16 Vinco Eisroto ir Elzbietos Rugieniūtės Santuokos akto išrašas. 
3.12 Elzbietos Eisrotaitės Gimimo akto išrašas Nr. 124. 
3.13 1991-10-24 Lietuvos Respublikos Kauno rajono valdybos Civilinės metrikacijos skyriaus Pažyma 
Nr. 1966, patvirtinanti Juozo Jurgelevičiaus ir Elzbietos Eisrotaitės santuoką 1949 m., ir tos santuokos 
nutraukimą 1971-11-15. 
 
4. Dokumentai apie posovietinę žemės reformą ir nuosavybės teisių atkūrimą Kauno rajone 
vykdančių valdininkų pirmąjį bandymą iš Elžbietos Jurgelevičienės atimti jos paveldimą žemės 
valdą - tą atėmimą pagrindžiant žemės skyrimu Ringaudų gyvenvietės plėtimui, bei (to) žemės 
skyrimo teisinį nepagrįstumą ir (to) žemės skyrimo Ringaudų gyvenvietės plėtimui panaikinimą 
įrodantys dokumentai: 
 
 4.1 1993-03-04 Kauno rajono prokuroro S. Brinevičiaus ieškininis pareiškimas Kauno rajono teismui 
(pagal jį buvo iškelta Civilinė byla Nr.2-409/93). 
4.2 Kauno rajono valdybos Potvarkis Nr. 84.  
4.3 1992-07-17 Kauno rajono vyriausiojo prokuroro S. Brinevičiaus Protestas Nr.07-03/92 Kauno rajono 
Noreikiškių apylinkės  Tarybai.  
4.4 1992-07-27 Kauno rajono vyriausiojo prokuroro S. Brinevičiaus Protestas Nr.07-03/92 Kauno rajono 
Valdybai. 
4.5 1992-10-29 Kauno rajono valdybos Potvarkis Nr. 527, kuriuo buvo panaikintas žemės skyrimas 
Kauno rajone esančios Ringaudų gyvenvietės plėtimui. 
4.6 1992-02-25 Kauno rajono valdybos raštas Nr. 130, adresuotas prokurorui S. Brinevičiui, apie 
neteisėtų žemės skyrimų Kauno rajone panaikinimą. 
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4.7 1993-05-13 Lietuvos Respublikos Generalinio prokuroro A. Paulausko raštas Nr.7/2-51-93 LR 
Seimo nariui K. Paukščiui, kuriame Seimo narys informuojamas, kad: „neteisėtus potvarkius po 
teisminio nagrinėjimo Kauno rajono valdyba pakeitė“. 
 
5. Elžbietos Jurgelevičienės teisę paveldėti 4,5 ha Kauno rajone Ringaudų kaime įrodantys 
dokumentai: 
 
5.1 1992-05-04 LR Statybos ir Urbanistikos ministro A. Nasvyčio raštas Nr. 1-112-J-180 LR 
Vyriausybei. 
5.2.1 Kauno rajono apylinkės teismo teisėjo A.Urbšio 1995-09-06 nagrinėtos Civ.  bylos Nr. 2-910/95:  
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo - Sprendimas. 
5.2.2 Alšėnų – Noreikiškių agrarinės reformos tarnybos specialistės G. Jonikaitės sudarytas ir pateiktas 
Kauno rajono apylinkės teismui prijungti prie Civ.  bylos Nr. 2-910/95:  Eišroto Vinco žemės sklypo 
Ringaudų kaim. Atsidalinimo planas. 
 
6. Dokumentai, kurie įrodo, kad dalis Kauno rajone posovietinę žemės reformą ir piliečių 
nuosavybės teisių atkūrimą vykdančių valstybės pareigūnų sąmoningai nevykdo 1994-05-27 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo nutarimo byloje Nr.12/93 dalį, kuri kaimo 
gyvenviečių plėtimą pripažįsta prieštaraujančiu LR Konstitucijos 23 str.: 
 
6.1 1994 m., žemėtvarkos planas – iš kurio (jį palyginant su dabartiniais planais) galima daryti išvadą - 
apie 1994-05-27 Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo nutarimą byloje Nr.12/93 pažeidžiančių 
neteisėtų statybų kiekį Ringaudų gyvenvietėje. 
6.2 1994-10-11 Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės departamento sprendimas Nr. 67: 
Dėl žemės reformos Kauno rajono Noreikiškių apylinkėje vykdymo patikrinimo rezultatų. 
6.3 1994-11-10 Lietuvos Žemės ūkio ministro V. Einorio raštas Nr.1110-2-780 valstybės kontrolės 
departamentui.  
6.4 Valstybės kontrolės departamento 1994-11-24 raštas Nr.01-15-1813, kuriame  žemės ūkio ministrui 
V. Einoriui išaiškinama LR Konstitucinio teismo nutarimų vykdymo tvarka. 
6.5 Konsultacinės tarybos kovai su ekonominiais nusikaltimais prie Respublikos Prezidento 1995-02-15 
raštas Nr.12/1-28, kuriame kalbama apie įtariamą valstybinių institucijų pareigūnų  tiesioginių pareigų 
neatlikimą. 
6.6 1995-03-07 Lietuvos žemės ūkio ministro V. Einikio raštas Nr.1600-1-122 Konsultacinei tarybai 
kovai su ekonominiais nusikaltimais prie Respublikos Prezidento. 
6.7 1995-03-20 Konsultacinės tarybos kovai su ekonominiais nusikaltimais prie Respublikos Prezidento 
raštas Nr.12/1-52.  
6.8 1995-03-03  Valstybės kontrolės departamento raštas Nr.120-1-391 Ministrui pirmininkui A. 
Šleževičiui: Dėl žemės individualiai gyvenamajai statybai skyrimo Kauno rajone Noreikiškių 
apylinkėje.  
 
7. Dokumentai apie antrąjį posovietinę žemės reformą ir nuosavybės teisių atkūrimą Kauno 
apskrityje, Kauno rajone vykdančių valdininkų bandymą iš Elžbietos Jurgelevičienės atimti jos 
paveldimą žemės valdą - tą atėmimą pagrindžiant E. Jurgelevičienės tariamai įvykdytu, 
neteisėtu valstybinės žemės užėmimu, inicijuojant Civ. bylą  teisme.  
 
7.1 1993-10-26 Kauno rajono Noreikiškių apylinkės viršaičio raštas Kauno rajono mokesčių 
inspekcijai – kurį pasirašė ir Noreikiškių apylinkės Agrarinės reformos tarnybos pirmininkas A. Lelys. 
7.2 1994-05-30 Valstybinės mokesčių inspekcijos raštas Nr.04-18. 
 
7.3 1994-05-30 Valstybinės mokesčių inspekcijos Pranešimas Nr.1-313. 
7.4 1994-11-16 Kauno rajono Noreikiškių apylinkėje piliečių savavališkai užėmusių žemę 1994 m. 
sąrašas Nr.62. 
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7.5 1994-11-02 Zenono Jurgelevičiaus atviras laiškas LR Prezidentui A. Brazauskui (buvo 
išspausdintas 1994-11-18 d., „Lietuvos Aide“ (Nr.226)). 
7.6 1995-01-16 Kauno rajono Valstybinės mokesčių inspekcijos Ieškininis pareiškimas Nr.01-04:  dėl 
2405,41 Lt., žemės mokesčio už savavališkai užimtą žemę  išieškojimo iš E. Jurgelevičienės. 
7.8 Patenkinantis Valstybinės mokesčių inspekcijos ieškinį Civ. byloje Nr.2-281/95 , 1995-06-13 
Kauno rajono apylinkės teismo Sprendimas. 
7.9 1995-07-24 Kauno rajono Valstybinės mokesčių inspekcijos reikalavimas Nr.04-18, kad E. 
Jurgelevičienė sumokėtų nepagrįstai padidintą žemės  mokestį. 
7.10 1995-11-06 Kauno rajono Valstybinės mokesčių inspekcijos Ieškininis pareiškimas Nr.01-04:  dėl 
784,08 Lt., žemės mokesčio už savavališkai užimtą žemę  išieškojimo iš E. Jurgelevičienės. 
7.11 1995-06-16 Z. Jurgelevičiaus Apeliacinis skundas. 
7.12 1995-11-20 Kauno rajono apylinkės teismo Nutartis Civ. byloje Nr. 2-281/95. 
7.13 1995-11-27 Z. Jurgelevičiaus Apeliacinis skundas. 
7.14 1996-02-05 Kauno rajono mero raštas Nr.35-J. 
7.15 1996-02-13 Kauno rajono savivaldybės administracijos raštas Nr.91. 
7.16 1996-03-06 Kauno apygardos teismo Nutartis Civ. byloje Nr. 2A-44/96. 
7.18 1996-03-08 Jurgelevičiaus Apeliacinis skundas. 
7.19 1996-09-05 Kauno rajono apylinkės teismo Nutartis. 
7.20 1996-04-25 Z. Jurgelevičiaus raštas Kauno rajono merui V. Senvaičiui (reg., Nr 201-J). 
7.21 1996-11-12 LR Kauno Apskrities valdytojo administracijos Valdytojo pavaduotojos Z. 
Kubilienės raštas Noreikiškių agrarinės reformos tarnybos viršininkui Nr. 1255. 
7.22 1997-03-20 Kauno rajono valstybinės mokesčių inspekcijos raštas E. Jurgelevičienei Nr.04-18. 
7.23 E. Jurgelevičienės žemės mokesčio mokėjimo valstybei  1994 ir 1997 m., kvitai. 
 
8. Lietuvos Respublikos Seimo Kontrolieriaus ir LR Ministro pirmininko siūlymai dėl 
posovietinę žemės reformą ir nuosavybės teisių atkūrimą vykdančių valdininkų savivalės prieš E. 
Jurgelevičienę nutraukimo: 
 
8.1 1999-07-08 Lietuvos  Respublikos   Seimo  kontrolieriaus  K.Milkeraičio  pranešimas apie Z. 
Jurgelevičiaus skundo tyrimo atidėjimą Nr.99/04-551. 
 8.2 1999-11-11   Lietuvos  Respublikos   Seimo  kontrolieriaus  K.Milkeraičio  Pažyma“  dėl 
Z.Jurgelevičiaus ... skundo, reg. Nr. 99/04-551 ištyrimo. 
8.3 1999-12-29 Kauno apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento direktorės 
R. Stašelienės raštas Nr.J-582/2, kuriame įrašytos žinomai neteisingos žinios apie „nepažeidžiant 
įstatymų“  valdininkų įvykdytą dalies (1,665 ha) E. Jurgelevičienės paveldimos žemės valdos 
išdalinimą individualių gyvenamųjų namų statybai. 
8.4 2000-02-25 LR Ministro Pirmininko A. Kubiliaus prašymai Kauno apskrities viršininkui K. 
Starkevičiui ir Kauno rajono apylinkės prokurorui S. Brinevičiui dėl J. Stašaičio ir E. Jurgelevičienės 
interesų apgynimo. 
 
9.  Dokumentai apie trečiąjį ir ketvirtąjį posovietinę žemės reformą ir piliečių nuosavybės teisių atkūrimą  Kauno 
apskrityje vykdančių valdininkų bandymus iš E. Jurgelevičienės atimti jos paveldimą žemės valdą. Tai dviejų 
Kauno apskrities viršininkų įsakymai dėl nuosavybės teisių neatkūrimo E. Jurgelevičienei ir tuos įsakymus 
„teisiškai pagrindžiantys“ dokumentai. Taip pat pridedami E. Jurgelevičienės  įgalioto atstovo prašymų ir 
argumentuotų skundų (prieš tokią valdininkų savivalę) tekstai: 
9.1 2003-03-28  E. Jurgelevičienės Pakartotinis prašymas Kauno apskrities  viršininkui: Dėl paveldimos žemės 
sugrąžinimo natūra (reg., Nr.2J-308). 
9.2 2002-05-14  Kauno apskrities viršininko administracijos Teisės departamento direktorės Irenos Narkevičienės 
pranešimas  Nr.11-J-308-362 E. Jurgelevičienei: Dėl prašymo, prie kurio pridedami šie dokumentai:   
9.2.1 2003-05-13 Kauno apskrities viršininko Įsakymas Nr.V-213. 
9.2.2 Kauno apskrities viršininko administracijos Teisės departamento vyresniosios specialistės Jurgitos Blažauskaitės  
2003-05-09 teikimas: Dėl Elžbietos Jurgelevičienės prašymo. 
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9.2.3 2003-05-05  Kauno apskrities viršininko administracijos: Posėdžio protokolas dėl Elzbietos 
Jurgelevičienės prašymo (2003-03-31 Nr. 2J-308) nagrinėjimo. 
9.3 2003-05-30 E. Jurgelevičienės įgalioto atstovo Skundas. 
9.3.1 2003-06-03 Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje  atsakymas Nr.10-83  į  2003-05-30 E. Jurgelevičienės 
įgalioto atstovo skundą. 
9.3.2 2003-06-06 Kauno apskrities viršininko atsakymas Nr.11-J-308/2-467  į  2003-05-30 E. 
Jurgelevičienės įgalioto atstovo skundą. 
9.4 2003-08-13 E. Jurgelevičienės įgalioto atstovo Prašymas Lietuvos Respublikos Kauno rajono vyriausiajam 
policijos komisarui S. Šestakovui: ištirti Kauno apskrities ir Kauno rajono žemėtvarkos tarnybų darbuotojų 
įvykdytus teisės pažeidimus (reg., Nr.5-J-38). 
9.4.1 2003-08-22 Kauno rajono policijos komisariato Ekonominių nusikaltimų tyrimo poskyrio  komisariato inspektoriaus 
Lino Šarkio raštas Nr.26-8-5970 apie  E. Jurgelevičienės įgalioto atstovo 2003-08-13 Prašymo persiuntimą Kauno 
apskrities viršininkui (t.y., institucijai - kurios veiksmai buvo skundžiami). 
9.4.2 2003-09-04 Kauno apskrities viršininko atsakymas Nr.11-J-308/3-782  į E. Jurgelevičienės įgalioto 
atstovo 2003-08-13 Prašymą Lietuvos Respublikos Kauno rajono vyriausiajam policijos komisarui S. 
Šestakovui. 
9.5 2005-09-20 Kauno apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Kauno rajono 
žemėtvarkos skyriaus vedėjo Tautvydo Tamašausko  raštas Nr.S6-1855 Elzbietai Jurgelevičienei: Dėl nuosavybės teisių 
atkūrimo. Prie šio rašto pridedami šie dokumentai: 
9.5.1 2005-09-09 Kauno apskrities viršininko Zigmanto Gedimino Kazakevičiaus Įsakymas Nr.02-05-
8830 dėl nuosavybės teisių neatkūrimo E. Jurgelevičienei. 
9.5.2 2005-07-15 Kauno apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Kauno rajono 
žemėtvarkos skyriaus vyresniosios specialistės  Gražinos Jonikaitės Pažyma Nr.ĮP-493, kurioje minėta specialistė įrašo ir 
savo parašu patvirtina žinomai neteisingus duomenis apie tai, kad: E. Jurgelevičienė (būktai) laiku nepateikė  visus, žemės 
susigrąžinimui būtinus dokumentus.  
 
10. Dokumentai apie penktąjį Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų pareigūnų bandymą 
iš E. Jurgelevičienės atimti jos paveldimą žemę ir tuo pačiu apsaugoti  nuo teisinės atsakomybės  
(už jų neteisėtas veikas) E. Jurgelevičienės paveldima žeme prekiaujančius valdininkus: 
 
10.1 2006-03-28 Kauno rajono apylinkės teismo Pranešimas Nr.2-0748-358/2006 E. Jurgelevičienei 
apie jos dalyvavimą  trečiuoju asmeniu Civ. byloje Nr.2-0748-358/2006. Prie šio pranešimo pridėti šie 
dokumentai: 
10.1.1 2006-02-17 ieškovės Genovaitės Būblienės ieškinys Kauno rajono apylinkės teismui: panaikinti 
Kauno apskrities viršininko įsakymą Nr.02-05-8829; ieškovei atnaujinti terminą paduoti prašymą 
apskrities viršininkui dėl nuosavybės teisių atkūrimo į Motiejaus Eišroto valdytą žemę Kauno rajone 
Ringaudų kaime ir nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ieškovės tėvas Motiejus Eišrotas Kauno 
rajone Ringaudų kaime nuosavybės teise valdė 3,01 ha žemės valdą. Priedas (prie šio ieškinio): 
ieškinio kopijos, gimimo, santuokos ir mirties liudijimų kopijos, žyminio mokesčio kvitas, archyvinių 
pažymų kopijos, atstovavimo sutarties kopija. 
10.1.2  Trys teismo šaukimai E. Jurgelevičienei  į Civ. bylos Nr.2-0748- 358/2006 svarstymą:  2006-05-16 d., 9val.;  2006-
06-01 d., 13 val., ir  2006-08-29 d., 9 val. 
10.1.3 2006-04-08 E. Jurgelevičienės Atsiliepimas į ieškovės G. Bublienės ieškinį Civ. byloje Nr. 2-
0748-358/2006. 
10.1.4 2006-04-20 Kauno apskrities viršininko administracijos Atsiliepimas Nr.6-319 į ieškinį Civ. 
byloje Nr.2-0748-358/2006. 
10.1.5 2006-06-01 Kauno rajono apylinkės teismo Nutartis Civ. byloje Nr.2-0748-358/2006. 
10.1.6 2006-04-24 E. Jurgelevičienės Prašymas Kauno rajono apylinkės teismui dėl rūpintojo 
paskyrimo. 
10.1.7 2006-05-02 Kauno rajono apylinkės teismo Nutartis, kuria yra atmetamas 2006-04-24  E. 
Jurgelevičienės Prašymas dėl rūpintojo paskyrimo. 
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10.1.8 2006-09-12 Kauno rajono apylinkės teismo Sprendimas Civ. byloje  Nr.2-0748-358/2006. 
Šiame Sprendime Kauno rajono apylinkės teismas atsisako svarstyti Civ. byloje  Nr.2-0748-358/2006 
pareiškusio savarankiškus reikalavimus trečiojo asmens E. Jurgelevičienės išsakytus (rašytinius) 
argumentus bei pateiktus įrodymus ir patenkina žinomai melagingais teiginiais pagrįstą ieškovės G. 
Bublienės ieškinį. 
10.2 2006-10-08 E. Jurgelevičienės Apeliacinis skundas Kauno apygardos teismui, kuriuo apeliacine 
tvarka skundžiamas 2006-09-12 Kauno rajono apylinkės teismo Sprendimas Civ. byloje  Nr.2-0748-
358/2006. 
10.2.1 2006-10-13 Kauno rajono apylinkės teismo pranešimas apie Civ. bylos  Nr.2-0748-358/2006 
persiuntimą Kauno apygardos teismui. 
10.2.2 2006-11-06 Kauno apygardos teismo pranešimas E. Jurgelevičienei apie Civ. bylos Nr.2A-
1335-343/2006 nagrinėjimo vietą ir laiką. 
10.2.3 2006-12-07 Kauno apygardos teismo Nutartis Civ. byloje Nr.2A-1335-343/2006, kuria 
paliekamas galioti 2006-09-12 Kauno rajono apylinkės teismo Sprendimas Civ. byloje  Nr.2-0748-
358/2006. 
 
11. DVD diskas su liudytojų Rimanto Dovydaičio, Kazimiero Dovydaičio, Bronės Šilinskienės ir 
Onutės Zaicevičienės (kuriuos Kauno rajono ir Kauno apygardos teismai E. Jurgelevičienės 
atstovui nesudarė galimybės pasikviesti į bylos svarstymą) parodymų video įrašais. Šių liudytojų 
parodymai patvirtina, kad 2006-02-17 ieškinyje ieškovė Genovaitė Bublienė  Kauno rajono apylinkės 
teismui pareiškė teisiškai nepagrįstus reikalavimus ir pateikė žinomai neteisingus įrodymus.  
 
12. 2007-01-30 E. Jurgelevičienės Kasacinis skundas Nr.3P-728/2007 LAT reg., Nr.337. Reg, data: 
2007-02-27. 
 
13.1 2007-03-06 LAT 2007-03-06 Nutarties ir Kasacinio skundo Nr.3P-728/2007 persiuntimo E. 
Jurgelevičienei lydraštis. 
13.2 2007-03-05 LAT Nutartis Nr.3P-728/2007. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kauno apygardos prokuratūroje išnagrinėtas Jūsų prašymas dėl nuosavybės teisių 
atkūrimo į buvusio žemės savininko Vinco Eišroto žemę, esančią Ringaudų kaime, Ringaudų 
seniūnijoje, Kauno rajone. Prašote: 1.Sustabdyti žemės grobstymą Kauno rajone Ringaudų kaime. 
2. Patikrinti šiame prašyme, atsiliepime ( Civilinė byla Nr. 2-0748-358/2006) apeliaciniame bei 
kasaciniame skunduose pateiktus įrodymus ir jiems pasitvirtinus sąmoningai pažeidinėjančius teisę 
asmenis patraukti baudžiamojon atsakomybėn. 3. Nustatyti teisėtiems žemės savininkams padarytos 
žalos dydį ir inicijuoti jos atlyginimą. Be to, nurodote, kad 2000-02-25 LR Ministras pirmininkas 
nusiuntė prašymą Kauno rajono apylinkės prokurorui S.Brinevičiui dėl J.Stašaičio ir 
E.Jurgelevičienės interesų apgynimo, tačiau į šį prašymą prokuroras nereagavo. 

Nustatyta, kad 1926 m. Žemės ūkio ministerija žemės perleidimo aktu perleido Vincui 
Eišrotui 9,0304 ha žemės sklypą. Pareiškėjo motina Elzbieta Jurgelevičiene (Vinco Eišroto dukra) 
1991-10-14 pateikė prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į savo tėvo Vinco Eišroto turėtą žemę. 
E.Jurgelevičienė nurodė, kad pretenduoja į 4,5 ha žemės. 1992-12-21 Genovaitė Bublienė pateikė 
prašymą atkurti nuosavybės teises į dalį Vinco Eišroto nuosavybės teise valdytos žemės - 3,01 ha 
žemės. 1995-09-06 Kauno rajono apylinkės teismo įsiteisėjusiu sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-
910/95 nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad Andrius Miknevičius iki 1940 m., asmeninės 
nuosavybės teisėmis valdė 4,515 ha žemės Kauno rajone Noreikiškių apylinkėje Ringaudų kaime. 
Kilus nesutarimams tarp pretendenčių G.Bublienės ir E.Jurgelevičienės (kadangi G.Bublienė 
nurodo, jog turi teisę į nuosavybės teisių atkūrimą į dalį žemės į kurią pretenduoja E.Jurgelevičiene) 
2001-09-19 Kauno rajono komisija dėl žemės valdymo nuosavybės teisėmis faktą įrodantiems 
dokumentams nagrinėti pripažino, kad esamų dokumentų nepakanka nuosavybės teisėms atkurti dėl 
ko buvo pasiūlyta E.Jurgelevičienei ir G.Bublienei kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio 
fakto nustatymo. 2003-05-13 Kauno apskrities viršininko įsakymu Nr. V-213 netenkino Elzbietos 
Jurgelevičienės prašymo dėl nuosavybės teisių atkūrimo į 4,5 ha žemės, esančios Ringaudų k., 
Kauno r., natūra. Pretendentės nesikreipė į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, 
nepateikė trūkstamų giminystės ryšį įrodančių dokumentų, todėl 2005-09-09 Kauno apskrities 
viršininko įsakymu Nr. 02-05-8830 neatkurtos nuosavybės teisės Elzbietai Jurgelevičienei, įsakymu 
Nr. 02-05-8829 neatkurtos nuosavybės teisės Genovaitei Bublienei. Pastaroji pretendente kreipėsi 
ieškiniu į Kauno rajono apylinkės teismą prašant panaikinti Kauno apskrities viršininko 2005-09-
09 įsakymą Nr. 02-05-8829, kuriuo nuspręsta neatkurti nuosavybės teisių G.Bublienei į žemę, 
esančią Ringaudų sen., Kauno rajone, atnaujinti terminą paduoti apskrities viršininkui prašymą dėl 
nuosavybės teisių atkūrimo į Motiejaus Eišroto valdytą 2,44 ha žemės sklypą, esantį Ringaudų 
kaime, Kauno rajone, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad G.Bublienes tėvas Motiejus 
Eišrotas iki nacionalizavimo nuosavybės teise valdė 2,44 ha žemės sklypą, esantį Ringaudų kaime, 
Kauno rajone. 2006-09-12 Kauno rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-0748-
358/2006, ieškinys tenkintas pilnai.  Kauno apygardos teismas 2006-12-07      nutartimi atmetė 

 
 

 

Dok. Nr. 17.2



trečiojo asmens Elzbietos Jurgelevičienės apeliacinį skundą ir paliko nepakeistą Kauno rajono 
apylinkės teismo 2006-09-12 sprendimą. Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus 
teisėjų atrankos kolegija 2007-03-05 nutartimi atsisakė priimti asmens Elzbietos Jurgelevičienės 
kasacinį skundą nurodydama, kad E.Jurgelevičienės kasaciniame skunde nenurodyti išsamūs 
argumentai, paneigiantys pirmosios instancijos teismo sprendimo ir apeliacinės instancijos teismo 
teisėjų kolegijos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, kasacinio skundo argumentai abstraktūs ir 
nesusieti su skundžiamų sprendimų ir nutarties motyvais, dalis kasacinio skundo teisinių 
argumentų akivaizdžiai klaidingi. 

Įvertinus visas aplinkybes darytina išvada, kad nuosavybės teisų atkūrimo procesas į Vinco 
Eišroto turėtą žemės sklypą, esantį Ringaudų kaime, Kauno rajone vyksta įstatymų nustatyta tvarka 
ir pagrindais. Kauno apskrities viršininko administracijos tarnautojai ne kartą raštu paaiškino 
E.Jurgelevičienei Kauno apskrities viršininko įsakymų apskundimo tvarką, taip pat rekomendavo 
kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo civilinio proceso nustatyta tvarka (šia 
savo teise pasinaudojo kiti du pretendentai į V.Eišroto turėto žemės sklypo dalį). Tačiau 
E.Jurgelevičienė kol kas šiomis savo teisėmis nepasinaudojo dėl ko nuosavybes atstatymas į 
nekilojamąjį turtą ( V.Eišroto turėto žemės sklypo dalį) šiuo metu nėra įmanomas. 

Argumentai nurodyti Z.Jurgelevičienės atsiliepime (Civilinė byla Nr. 2-0748-358/2006) 
apeliaciniame bei kasaciniame skunduose įvertinti įsiteisėjusiais teismų sprendimais, nutartimis 
instancine tvarka, todėl nustatinėti ir vertinti teismų aptartas aplinkybes nėra teisinio pagrindo. 

Pareiškėjas prašo nustatyti teisėtiems žemes savininkams padarytos žalos dydį ir inicijuoti 
jos atlyginimą. Kadangi E.Jurgelevičienė kol kas nepateikė pakankamų duomenų įrodančių jos 
teisę į nuosavybę ir nesiima jokių priemonių (numatytų civiliniam procese), kad įrodytų savo teisę 
į nuosavybės atkūrimą, praleisto termino atstatymą, todėl nėra pagrindo teigti, kad jai kaip teisėtai 
žemės savininkei padaryta kokia nors žala. Atkreiptinas dėmesys, kad įstatymas nesuteikia 
galimybės prokurorams ginti privačius žmonių interesus (išskyrus įstatyme numatytus, atvejus), o 
dėl žalos atlyginimo pagal LR CK 6.271 str. 6.272 str, asmuo turi teisę pats kreiptis į teismą 
civilinio proceso tvarka. 

Pareiškėjas nurodo, kad 2000-02-25 LR Ministras pirmininkas nusiuntė prašymą Kauno 
rajono apylinkės prokurorui S.Brinevičiui dėl J.Stašaičio ir E.Jurgelevičienės interesų apgynimo, 
tačiau į šį prašymą prokuroras nereagavo. Informuojame, kad Kauno rajono apylinkės vyriausiasis 
prokuroras S.Brinevičius 2000-03-30 raštu Nr. 56/23/2000 atsake į Lietuvos Respublikos 
Vyriausybes 2000-02-25 raštą Nr. S-592/3-1888 . 

Atsakymą, vadovaujantis Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarkos nuostatais, 
patvirtintais LR Generalinio prokuroro 2004-04-09 įsakymu Nr. 1-56 ir LR Prokuratūros įstatymu, 
turite teisę apskųsti aukštesniajam prokurorui. 

 
 



Dokumentai 19.1-19.3. Pareiškimas Europos Žmogaus Teisių Teismui Nr.40751/07 
Jurgelevičienė prieš Lietuvą. 2007 m. rugsėjo 20 d.  
Šis Pareiškimas 2008 m. gruodžio 23 d. EŽTT paliktas nenagrinėtu, nes: „...neatskleidžia 
jokių Konvencijoje ar jos protokoluose garantuojamų teisių ar laisvių pažeidimų“. 
Kadangi: 

1. šiame Pareiškime įvardinti ir dokumentais patvirtinti konkretūs daugybiniai 
materialinės ir procesinės teisės pažeidimai; 

2. šio 2007-09-20 Pareiškimo registracijos EŽTT pranešimas išsiųstas 2007-09-17 o 
pareiškėja jį gavo 2007-10-02;  

3. šis Pareiškimas Strasbūre atmestas 2008 m. gruodžio 23 d. - o Lietuvoje, Kauno 
rajone, Ringaudų g., gyvenanti pareiškėja laišką su Pareiškimo atmetimo tektu gavo 
2008 m. gruodžio 24 d. ryte. Tai vyko prieš naujus metus, kuomet paštas perkrautas 
darbu ir siuntos visuomet vėluoja;  

4. ant 2007-09-20 Pareiškimo registracijos EŽTT voko ir Pareiškimo atmetimo laiško 
voko skirtingi pašto antspaudai;  

tai iš išvardintų faktų galime spręsti, kad EŽTT pranešimas Elžbietai Jurgelevičienei apie 
Pareiškimo Nr.40751/07 „Jurgelevičienė prieš Lietuvą“ atmetimą siųstas ne iš Strasbūro – 
bet iš žymiai arčiau. Tai patvirtina ir 2008-12-23 dienos Vilniaus miesto pašto antspaudas 
ant šio pranešimo voko. Tuomet nesuvokiamu tampa Europos žmogaus teisių teismo voko 
imitavimas ir kažkokios Belgijos siuntų pervežimo firmos antspaudas fasadinėje šio 
pranešimo voko pusėje. Visi šie faktai sukelia įtarimą, kad posovietinėje Lietuvoje 
organizuotai vykdantys piktnaudžiavimą valdžia valstybės ir teisėsaugos pareigūnai gali 
klastoti Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus. Tokio, posovietinėje Lietuvoje 
vykdomo, organizuoto piktnaudžiavimo valdžia faktus 1999 m., atlikto patikrinimo metu 
nustatė LR Seimo kontrolieriaus K. Milkeraitis. Žr.: pridedamą dokumentą Nr.8.2 
(Pažyma Nr. 99/04-551 8 psl., paskutinė pastraipa).  
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Prie Elzbietos Jurgelevičienės Pareiškimo Europos Žmogaus Teisių Teismui II dalies: 14.  „Faktai“– 
Reglamento 47 str. 1 dalies „d“ punkto -  pridedami 26 papildomi puslapiai: 
 
Po 1940-1991 m. sovietinės okupacijos atkūrusi nepriklausomybę Lietuvos valstybė specialiais įstatymais 
atkuria Lietuvos piliečių nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą. Šio nuosavybės teisių atkūrimo 
proceso vykdymo tvarka yra reglamentuojama LR Konstitucijos bei Europos žmogaus teisių Konvencijos 
teisinėmis normomis ir LR įstatymais. Ji ne kartą buvo išaiškinta LR Konstituciniame Teisme.   
Formuodamas vienodą LR piliečių nuosavybės teisių atkūrimo bylų teisminio nagrinėjimo praktiką – minėto 
proceso tvarką išaiškino ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT).  
 
SUFORMUOTOS VIENODOS LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ PRAKTIKOS TAIKYMO 
PAŽEIDIMO FAKTAI: 
 
Kadangi Lietuvos valstybę EŽTT aš skundžiu dėl  konkrečių neteisingų teismų sprendimų – tai (pirmiausiai) 
privalau konstatuoti ir įrodyti faktą, kad šie mano skundžiami LR teismų sprendimai neatitinka LAT 
suformuotą tokio tipo bylų sprendimo praktiką: 
 Šiame skunde EŽTT mano skundžiamame  2006-09-12 Kauno rajono apylinkės teismo Sprendime (4 psl., 
pabaigoje - 5 psl., pradžioje) minėtas teismas konstatuoja faktą, kad (citatos pradžia): „Dėl trečiojo asmens 
Elžbietos Jurgelevičienės atsiliepime išdėstytų argumentų teismas nepasisako. Kauno apskrities viršininko 
administracijos 2005-09-09 įsakymu Nr 02-05-8830 Elzbietai Jurgelevičienei neatkurtos nuosavybės teisės 
į Vinco Eišroto turėtą žemę. Todėl šis teismo sprendimas E. Jurgelevičienei nesukels teisinių pasekmių“ 
(citatos pabaiga). 
Tuo būdu man buvo atimta net pati galimybė į mano pažeistų teisių gynimą teisme (apie teisingą bylos 
nagrinėjimą teisme šiuo atveju neverta ir kalbėti). Savo 2006-10-08 Apeliacinio Skundo Kauno apygardos 
(apeliacinės instancijos) teismui 2.3 skirsnyje ir 2007-01-30 savo Kasacinio skundo Lietuvos 
Aukščiausiajam teismui III skyriuje - aš pateikiau citatą iš LAT Civilinėje byloje Nr.3K-3-384/1999 m. 
pateikto piliečių nuosavybės teisių bylų sprendimo teismuose teisminės praktikos išaiškinimo (citatos 
pradžia): 
„Civilinių bylų žinybingumas yra  teismo kompetencija nagrinėti ir spręsti ginčus dėl teisės. Žinybingumo 
apimtis tiesiogiai priklauso nuo teisės kreiptis į teismą teisminės gynybos apimties. Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis nustato, kad “asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, 
turi teisę kreiptis į teismą”. Ieškovė P.Roževičienė, kaip buvusio savininko teisių perėmėja,  kreipėsi į teismą 
prašydama apginti  pažeistą nuosavybės teisę neteisėtai nacionalizuojant turtą (nuosavybės teisė yra viena 
pagrindinių žmogaus konstitucinių teisių, įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 str.). Bet kokios 
teisės, taip pat ir nuosavybės teisės realumas, priklauso nuo galimybės ją apginti efektyviais gynimo būdais. 
Pripažinus, kad pažeistos nuosavybės teisės negalima ginti teismine tvarka, kiltų abejonių, ar įstatymo 
pripažinta teisė atkurti pažeistą nuosavybės teisę yra reali.  
Tiek teisė kreiptis į teismą, tiek ir nuosavybės teisė yra vienos pagrindinių žmogaus teisių, kurias gina 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (toliau – Konvencija). Ir Lietuvos CK 
(606 str.),  ir CPK (482 str.) įtvirtina tarptautinės teisės prioriteto prieš vidaus teisę principą.  Lietuvos 
Respublikai  ratifikavus Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos  konvenciją, ji tapo sudėtine 
Lietuvos teisės sistemos  dalimi, todėl teismai Lietuvos vidaus teisę turi aiškinti ir taikyti šios Konvencijos 
kontekste ir, esant vidaus teisės ir Konvencijos nuostatų  kolizijai,  suteikti prioritetą Konvencijos 
nuostatoms.  
Nagrinėjamos  bylos aspektu svarbios yra dvi  Konvencijos normos. Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis 
įtvirtina, kad nustatant kiekvieno asmens civilines teises ir pareigas, jis turi teisę, kad jo byla būtų 
nagrinėjama pagal įstatymą sudaryto nepriklausomo ir nešališko teismo. Europos Žmogaus Teisių Teismas 
daugelyje  savo sprendimų konstatavo, kad ši Konvencijos norma įtvirtina ne tik procesines garantijas 
nagrinėjant bylą teisme, bet ir teisę kreiptis į teismą. Šio Teismo požiūriu, teisė kreiptis į teismą yra vienas iš 
teisinės valstybės kriterijų, todėl galimybės kreiptis į teismą nebuvimas keltų abejonių, ar  valstybė, kurioje ši 
teisė ribojama ar nepripažįstama, yra teisinė. Vadinasi, demokratinėje ir teisinėje valstybėje bet koks ginčas 
dėl teisės, juo labiau ginčas dėl vienos pagrindinių žmogaus teisių - nuosavybės teisės - turi būti žinybingas 
teismui. Europos Žmogaus Teisių Teismo požiūriu, kurį jis nuosekliai nuolat patvirtina, principas, kad bet 
kuris civilinis ginčas gali būti perduotas nagrinėti ir spręsti teismui, yra vienas iš visuotinai pripažintų 
fundamentalių teisės principų (1975 m. vasario 21 d. sprendimas Golder v. United Kingdom byloje;  1994 m. 
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gruodžio 9 d. sprendimas The Holy Monasteries v. Greece byloje;  1998 m. gegužės 22 d. sprendimas 
Vasilescu v. Romania byloje ir kt.).  
Europos Žmogaus Teisių  Teismas, aiškindamas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos Pirmojo protokolo 1 straipsnį, nurodė, kad  asmeniui, net ir neturinčiam fizinės galimybės 
naudotis ar disponuoti jam anksčiau priklausiusiu daiktu, turi būti suteikta teisė kreiptis į teismą dėl savo 
nuosavybės teisės į tą daiktą gynimo ir įgyvendinimo (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą 
Vasilescu v.Romania byloje, kuriame Teismas konstatavo, kad aplinkybė, jog pareiškėjo turtas prieš keletą 
dešimtmečių buvo de facto konfiskuotas, neatėmė iš jo teisės ginti savo pažeistą nuosavybės teisę, o 
nuosavybės teisė, kaip viena pagrindinių civilinių teisių, turi būti ginama teismine tvarka). 
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, aiškindamas Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalį, įtvirtinančią 
asmens teisę kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo, 1997 m. spalio 1 d. nutarime nurodė, kad 
“neginamos žmogaus teisės ir laisvės taptų beprasmės, jeigu nebūtų atsižvelgiama į visuotinę taisyklę ubi jus 
ibi remedium: jei įstatymas suteikia teisę, jis duoda ir priemonę jai apginti [...]. Viena pagrindinių žmogaus 
teisių gynimo garantijų yra jo teisė kreiptis į teismą. Šios teisės įgyvendinimą lemia paties asmens 
suvokimas, kad jo teisės ar laisvės pažeidžiamos. Niekas negali kliudyti jam kreiptis į teismą. Kreipimasis į 
teismą yra subjektyvi procesinė Konstitucijos garantuota asmens teisė.” 
Išdėstyti argumentai leidžia teigti, kad šiandien civilinių bylų žinybingumo teismui klausimą reikia spręsti 
remiantis pirmiausia Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalies, Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatomis ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika. Ta 
aplinkybė, kad 1997 m. liepos 1 d. Įstatymo 17 - 19 straipsniai nustato, jog piliečių prašymus dėl nuosavybės 
teisės į žemę atkūrimo nagrinėja ir sprendimus  dėl nuosavybės teisių atkūrimo priima Vyriausybės įgaliotos 
institucijos, o teismas nagrinėja tik skundus dėl šių institucijų priimtų sprendimų, negali būti pakankamas 
teisinis pagrindas teigti, kad bylos dėl nuosavybės teisės atkūrimo teismui nežinybingos. Įstatymo 17-18 
straipsniuose nustatyta administracinė piliečių prašymų nagrinėjimo tvarka vertintina kaip išankstinė 
neteisminė nuosavybės teisės atkūrimo klausimų sprendimo procedūra (CPK 150 str. 2d. 2p.). Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 1999 m. balandžio 12 d. nutartyje, priimtoje 
Mykolas Jankauskas v. Jonavos rajono žemėtvarkos skyrius  byloje, konstatavo, kad pagal 1997 m. liepos 1 
d. Įstatymo 17-19 straipsnius reikalavimas dėl nuosavybės teisės atkūrimo gali būti nagrinėjamas teismine 
tvarka tik po to, kai suinteresuotas asmuo yra pasinaudojęs neteismine šio klausimo sprendimo tvarka.  
Teismas, nagrinėdamas piliečio skundą dėl Vyriausybės įgaliotos institucijos priimto sprendimo 1997 m. 
liepos 1 d. Įstatymo 19 straipsnio tvarka sprendžia ne tik šio sprendimo teisėtumo klausimą, bet kartu 
nagrinėja ir klausimą dėl piliečio teisės atkurti nuosavybės teisę į išlikusį nekilnojamąjį turtą. Teismas gali 
pripažinti institucijos sprendimą atsisakyti atkurti nuosavybės teisę neteisėtu tik tuo atveju, jeigu jis 
konstatuoja, kad pilietis turi teisę atkurti nuosavybės teisę. Taigi administracinės institucijos sprendimo 
neteisėtumo konstatavimas yra antrinis, nes galimas tik konstatavus piliečio teisę į nuosavybės teisės į 
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimą. Pripažinus, kad bylos dėl nuosavybės teisės atkūrimo teismui apskritai 
nežinybingos, pagrindinės žmogaus konstitucinės teisės – nuosavybės teisės – gynimas priklausytų išimtinai 
nuo viešosios administracijos, kas prieštarautų tiek Konstitucijos 30 straipsniui, tiek ir Europos žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsniui ir šios Konvencijos Pirmojo protokolo 1 
straipsniui. Netgi teismui pripažinus institucijos veiksmus neteisėtais ir įpareigojus ją  atkurti nuosavybės 
teisę, žmogaus teisė nebūtų apginta, jeigu ši institucija atsisakytų vykdyti teismo sprendimą. Ikiteisminė 
nuosavybės teisės atkūrimo klausimų sprendimo tvarka nustatyta siekiant operatyviau spręsti šiuos 
klausimus, taip pat atsižvelgiant į tai, kad faktiniu grąžintino nekilnojamojo turto valdytoju ir naudotoju yra 
valstybė. Kilus ginčui tarp pretenduojančiojo ir valstybės dėl nuosavybės teisės atkūrimo, šį ginčą sprendžia 
teismas, kuris turi išspręsti ne tik valstybės institucijos veiksmų teisėtumo klausimą, bet ir priimti galutinį 
sprendimą dėl piliečio teisės – ar turi jis teisę į nuosavybės teisės atkūrimą. Pilietis tokiu atveju savo teisę 
gali ginti remdamasis  teismo sprendimu (citatos pabaiga). 
Iš šio LAT išaiškinimo turinio akivaizdu, kad 2006 m. rugsėjo 12 d., Kauno rajono apylinkės teismui 
pradedant nagrinėti Civ. bylą Nr.2-0748-358/2006 - tiek ieškovės G. Bublienės, tiek trečiojo asmens E. 
Jurgelevičienės (t.y., mano) teisės į paveldimą žemės valdą - pagal  LR jau susiformavusią tokių bylų 
sprendimo praktiką  turėjo būti ginamos vienodai. Tikiuosi, kad Europos Žmogaus teisių teismas 
sėkmingai nustatys priežastį – dėl kurios  vykdydami teisingumą (ir vieninteliai turintys teisę vykdyti 
teisingumą) visų lygių LR teismai ignoravo šį LAT išaiškinimą - o tuo pačiu ignoravo ir LR teismams 
taip pat privalomą, tame LAT išaiškinime įvardintų teisės aktų teisinių normų vykdymą. 
 



 3

 IKITEISMINIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATKŪRIMO PROCEDŪRŲ BŪTINUMAS IR 
IKITEISMINĮ PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATKŪRIMĄ VYKDANČIŲ INSTITUCIJŲ 
PAREIGŪNŲ ĮVYKDYTI TEISĖS PAŽEIDIMAI 
Mano pacituotame LAT išaiškinime yra du atsakymai į šiai bylai itin aktualų klausimą: kodėl aš iškart po 
Lietuvos valstybės atkūrimo 1991-03-11 nesikreipiau į teismą ir teisminiu keliu nesusigrąžinau savo 
paveldimą žemės valdą? Tai neįvykdžiau dėl to kad tai padaryti neleido Lietuvos valstybės nustatyta 
„nuosavybės teisių atkūrimo“ tvarka. Ta tvarka yra išaiškinta mano pacituotame LAT išaiškinime:   
1) „...1997 m. liepos 1 d. Įstatymo 17 - 19 straipsniai nustato, jog piliečių prašymus dėl nuosavybės teisės į 
žemę atkūrimo nagrinėja ir sprendimus  dėl nuosavybės teisių atkūrimo priima Vyriausybės įgaliotos 
institucijos, o teismas nagrinėja tik skundus dėl šių institucijų priimtų sprendimų...“ ir: 
2) „Ikiteisminė nuosavybės teisės atkūrimo klausimų sprendimo tvarka nustatyta siekiant operatyviau spręsti 
šiuos klausimus, taip pat atsižvelgiant į tai, kad faktiniu grąžintino nekilnojamojo turto valdytoju ir naudotoju 
yra valstybė". 
Šioje vietoje aš gerbiamą EŽTT prašau atkreipti dėmesį į tai, kad ikiteisminės Lietuvos valstybės piliečių 
nuosavybės teisių atkūrimo institucijos jau du kartus priiėmė sprendimus – kad mano nuosavybės teises į 
mano paveldimą šeimyninę žemės valdą neatkuria. Paprastai pakartotiniai sprendimai nepriiminėjami. 
Kadangi teisingas šių valstybės pareigūnų veikų tikrųjų paskatų žinojimas yra itin svarbus teisingam šios 
bylos supratimui - todėl aš gerbiamą Teismą chronologine tvarka, glaustai, supažindinsiu su ankstesniais ir 
šiais  (pagrindžiant įvairiais pretekstais) ikiteisminių nuosavybės teisių atkūrimo institucijų pareigūnų 
įvykdytais  bandymais įteisinti mano nuosavybės teisių (į mano paveldimą šeimyninę žemės valdą) 
neatkūrimą.  
Pirmasis Kauno rajono žemėtvarkininkų bandymas atimti E. Jurgelevičienės (mano) paveldimą žemę įvyko 
1991 m., ir Kauno rajono valdybos Potvarkiu Nr. 84 buvo teisiškai įformintas kaip žemės paskyrimas Kauno 
rajono Ringaudų gyvenvietės plėtimui. Kadangi toks žemės paskyrimas atvirai prieštaravo 1991-06-18 LR 
įstatymui Nr. I-1454 - tai Kauno rajono vyriausiasis prokuroras S. Brinevičius jį užprotestavo ir pateikė 
ieškinį Kauno rajono apylinkės teismui.  Tuomet Kauno rajono valdyba  priėmė Potvarkį Nr. 527 - kuriuo 
panaikino žemės skyrimą Kauno rajone esančios Ringaudų gyvenvietės plėtimui  Nuo to laiko žemės 
sklypų skyrimas Ringaudų gyvenvietės plėtimui neturi jokio teisinio pagrindo ir yra grindžiamas tik 
valdininkų savivale. 
 
Antrasis Kauno rajono valdininkų ir žemėtvarkininkų bandymas atimti E. Jurgelevičienės (mano) paveldimą 
žemę vyko 1993 - 1995 m. Jis pasireiškė valdininkų bandymu pasitelkti į pagalbą mokesčių  inspekciją, 
mane apmokęstinti pabaudiniu, trigubu mokesčių už žemę tarifu ir teismuose įrodyti, kad aš  savavališkai ir 
neteisėtai užėmiau valstybinę žemę. Šis valdininkų ir žemėtvarkininkų bandymas jiems taip pat baigėsi 
nesėkmingai. Mano tuo laikotarpiu faktiškai valdoma, mano  paveldima žemė - oficialiai buvo priskirta 
grąžintinai ir apmokestinta normaliu mokesčių tarifu. Tai sąlygojo ir sukūrė naują E. Jurgelevičienės (mano) 
nekilnojamojo turto paveldėjimo teisinę situaciją, kadangi LR Konstitucinis teismas 1994-05-27 bylos 
Nr.12/93 nutarime išaiškino, kad (citatos pradžia): 
„...Tokių okupacinės valdžios savivalės aktų pagrindu negalėjo atsirasti ir neatsirado teisėta valstybinė 
nuosavybė, nes neteisės pagrindu negali atsirasti teisė. Todėl ir tokiu būdu iš žmonių atimtas turtas laikytinas 
tik faktiškai valstybės valdomu turtu“(citatos pabaiga).  
 Po nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo  1990-03-11, aš  iki 1998 m., faktiškai valdžiau savo 
paveldimą žemės valdą, toje valdoje auginau žemės ūkio produkciją ir  valstybinės mokesčių inspekcijos 
nurodymu - už tai valstybei mokėjau nustatyto dydžio žemės mokesčius. Tai įrodo - kad faktiniu  savo 
šeimos žemės valdos valdytoju iki 1998 m., buvau aš (E. Jurgelevičienė) – o ne Lietuvos valstybė. E. 
Jurgelevičienei (man)  faktiškai valdant (sutinkamai su 1994-05-27 LR Konstitucinio teismo byloje Nr.12/93 
pateiktu teisės išaiškinimu) niekuomet valstybės nuosavybe netapusią savo paveldimą žemės valdą - LR 
įsigaliojo  Europos žmogaus teisių Konvencijos 1-ojo Protokolo 1 str., teisinės normos. Lietuvos Respublika 
EŽT Konvencijos 1-ąjį Protokolą ratifikavo 1995 m. gruodžio 7 dieną įstatymu Nr. I-1117. Ratifikacinius 
raštus Europos Taryboje LR deponavo 1996 m. gegužės 27 dieną.  Todėl vykdydami vėlesnį E. 
Jurgelevičienės (mano) žemės valdos išgrobstymą - Kauno apskrities valdininkai grubiai pažeidžia minėtas 
imperatyvias Tarptautinės Teisės normas. 
 
Trečiąjį mano nuosavybės teisių teisinio nutraukimo bandyma 2003-05-13 įvykdė Kauno apskrities 
viršininkas. 2003-05-13 Kauno apskrities viršininkas Valentinas Kalinauskas priėmė oficialų sprendimą 
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(Įsakymą Nr.V-213) dėl E. Jurgelevičienės (mano) nuosavybės teisių į paveldimą  žemės valdą neatkūrimo. 
Šis E. Jurgelevičienės (mano)  paveldimos žemės valdos teisinio atėmimo  bandymas buvo pagrįstas Kauno 
apskrities viršininko administracijos Teisės departamento vyresniosios specialistės Jurgitos Blažauskaitės  2003-05-09 teikime: 
„Dėl Elžbietos Jurgelevičienės prašymo“ neapdairiai paviešintu neteisėtu  sklypų skyrimu Ringaudų  gyvenvietės plėtimui (t.y., 
paviešinta informacija apie tai, kad vietoje privalomo vykdyti mano nuosavybės teisių atkūrimo – valstybinių institucijų pareigūnai 
Lietuvos valstybės vardu vykdo faktinį mano paveldimos žemės valdos išpardavimą kitiems asmenims).  Kuomet aš paviešinau šį 
valdininkų vykdomą posovietinėje Lietuvoje galiojančios (vidaus) teisės pažeidimą -  LR valdžios ir valdymo bei teisėsaugos 
struktūrų pareigūnai į tai visiškai nereagavo. Minėtame  Kauno apskrities viršininko administracijos Teisės departamento 
vyresniosios specialistės Jurgitos Blažauskaitės  2003-05-09 teikime: „Dėl Elžbietos Jurgelevičienės prašymo“ - buvo nurodytos 
žemės sklypų išpardavimo datos. Tos datos  nenuginčijamai įrodo  Kauno apskrities valdininkų ir žemėtvarkininkų  (bei jiems 
talkinančių kitų Lietuvos valstybės institucijų pareigūnų) vykdomą  visišką nesiskaitymą su LR galiojančiomis teisės normomis – 
tame tarpe ir su turinčiu  įstatymo galią LR Konstitucinio teismo Nutarimu  1994-05 -27  byloje Nr.12/93 - kuriame kaimo 
gyvenviečių plėtimas pripažįstamas prieštaraujančiu LR Konstitucijos 23 str.  
Esant tokiems akivaizdiems teisės pažeidimams mano įgaliotas atstovas Zenonas Jurgelevičius 2003-08-13 su Prašymu: 
„ištirti Kauno apskrities ir Kauno rajono žemėtvarkos tarnybų darbuotojų įvykdytus teisės pažeidimus ir nutraukti jų 
vykdomas neteisėtas veikas“ (prašymo reg., Nr.5-J-38) kreipėsi į Lietuvos Respublikos Kauno rajono vyriausiąjį 
policijos komisarą S. Šestakovą. 2003-08-22  tą mano įgalioto atstovo „Prašymą“  Kauno rajono policijos komisariato 
Ekonominių nusikaltimų tyrimo poskyrio  komisariato inspektorius Linas Šarkys persiuntė Kauno apskrities viršininkui 
(t.y., persiuntė institucijai – kurios įvykdyti galiojančių LR įstatymų pažeidimai ir Ringaudų kaime Kauno 
rajone, Lietuvoje vykdomas itin stambus (masinis) 136 milijonų litų vertės piliečių žemės grobimas  buvo 
skundžiamas) 
 
Ketvirtasis mano nuosavybės teisių nutraukimo bandymas. Kad ateityje nereklamuoti savo neteisėtų veikų – ikiteisminio 
nuosavybės teisių piliečiams atkūrimo institucija  2005-09-09 npriėme naują sprendimą dėl E. Jurgelevičienės (mano) 
nuosavybės teisių į mano paveldimą šeimyninę žemės valdą neatkūrimo. Tai Kauno apskrities viršininko 
Zigmanto Gedimino Kazakevičiaus Įsakymas Nr.02-05-8830. Iš kitų, prie šio Kauno apskrities viršininko 
Įsakymo pridėtų dokumentų turinio (jame esančios informacijos) matosi, kad šis E. Jurgelevičienės 
paveldimos žemės atėmimo bandymas buvo pagrįstas 2005-07-15 Kauno apskrities viršininko administracijos žemės 
tvarkymo departamento Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vyresniosios specialistės  Gražinos Jonikaitės Pažyma Nr.ĮP- 493 
apie tai - kad  E. Jurgelevičienė  žemėtvarkos tarnyboms laiku nepateikė  visus, žemės susigrąžinimui būtinus dokumentus. 
Įrodymai, kad  minėta specialistė Pažymoje Nr.ĮP- 493 įrašo ir savo parašu patvirtina žinomai neteisingus duomenis – yra prie šio 
skundo pridedamuose dokumentuose. Kadangi mes dokumentais įrodėme šios žemėtvarkos specialistės melą – tai ir šis žemės 
teisinio atėmimo bandymas (to atėmimo)  teisėtumo įvaizdžio (taip pat) nesukūrė. Lietuvos valstybės teisėsaugos struktūros vėl  
kukliai  patylėjo.   
Ši ikiteisminį piliečių nuosavybės teisių NEatkūrimą vykdančių valstybės pareigūnų nesėkmių seka ir mūsų 
vykdomas nuolatinis valdininkų vykdomos savivalės viešinimas spaudoje ir ypač internete – iššaukė šios 
mano EŽTT skundžiamos (ir visiškai  teisiškai nepagrįstos) Civilinės  bylos inicijavimą LR teismuose. Jeigu 
išsireikšti tiksliau – tai teisminio susidorojimo inicijavimą teismuose pagal principą: „teisminiu keliu 
panaikinsime  E. Jurgelevičienės nuosavybės teises ir tuo būdų nutrauksime jos atstovo vykdomą neteisėtų 
valdžios pareigūnų veikų kritiką bei paviešinimą“. 
 
Penktasis E. Jurgelevičienės nuosavybės teisių nutraukimo bandymas: TEISMINIO E. 
JURGELEVIČIENĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ NUTRAUKIMO PATVIRTINIMO  
INICIJAVIMAS IR TEISMINIS BYLOS NAGRINĖJIMAS.   
 
 Jau penkiolika metų žmogaus teisių gynimo srityje dirbančio (Lietuvos piliečių nuosavybės teisių į 
nekilnojamąjį turtą gynimo srityje besispecializuojančio) savo sūnaus Zenono Jurgelevičiaus patariama - į 
posovietinės LR teismus aš  išvis nesikreipiau. Mane į bylinėjimąsi „trečiuoju asmeniu“  prieš mano 
pačios valią - įtraukė Kauno rajono apylinkės teismas, kitų asmenų inicijuotoje Civilinėje byloje Nr.3P-
728/2007 (byla įvardijama pagal  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007–03-05 Nutartį). Mano sūnus Zenonas 
Jurgelevičius prognozavo – kad bet koks bylinėjimasis posovietinės LR teismuose gali baigtis tik teisminiu 
mano nuosavybės teisių (į paveldima žemės valdą)  nutraukimo patvirtinimu. LR įsiteisėjęs teismo 
sprendimas reiškia galutinį teisinį bet kokių ginčytinų veikų  „įteisinimą“.  Taip ir įvyko. Nors aš gyvenu 
mano tėvo prieš 1940-06-15 sovietinę okupaciją jam nuosavybės teise priklausiusioje žemėje, jo paties 
įkurtoje sodyboje - tačiau pagal posovietinėje LR ikiteisminį piliečių nuosavybės teisių atkūrimą vykdančių 
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valstybės pareigūnų ir visų lygių LR teismų sprendimus man nepriklauso net ta žemė – kurioje ta sodyba 
randasi. Kadangi pagal prieš 1940-06-15 sovietinę Lietuvos valstybės okupaciją  galiojusią teisę aš su 
broliais ir seserimis po tėvo mirties privalėjau  paveldėti lygias jo nuosavybės teise valdyto turto dalis – tai 
mano čia įvardintų Lietuvos valstybės institucijų priimti sprendimai: kad aš visiškai nieko nepaveldžiu – 
neišlaiko jokios  teisinės kritikos. Tai leidžia įtarti, kad tuos sprendimus priėmę asmenys galėjo turėti 
išankstinį tendencingumą. 
 
APIE NETINKAMŲ TEISĖS NORMŲ TAIKYMĄ  
 
Visi šioje, mano Europos Žmogaus Teisių Teismui skundžiamoje Civilinėje byloje Nr. 2-0748-358/2006 
priimti Lietuvos Respublikos vidaus teismų sprendimai  ir nutartys dėl ieškovės Genovaitės Bublienės 
tariamos  teisės į Elzbietos Jurgelevičienės (t.y., mano) paveldimą žemės valdą patenkinimo - yra  
pagrindžiami tik 1997 m. liepos 1 d. LR Seimo priimto „Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į 
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo” Nr.VIII-359 (nustatytomis) teisinėmis normomis. Tai reiškia, 
kad mano nuosavybės teisių tęstinumą posovietinio teisingumo vykdytojai nutraukė pasinaudodami specialiu 
- tokių teisių atkūrimui skirtu LR įstatymu. Teisiniu požiūriu įstatymo panaudojimas diametraliai 
priešingiems to įstatymo  tiesioginėje paskirtyje užfiksuotiems tikslams pasiekti (ir įteisinti) - yra visiškai 
nesuprantamas ir todėl jį būtina išsamiai ištirti:    
1997 m. liepos 1 d. „Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo 
įstatymo” Nr. VIII-359 1 str.: „Įstatymo paskirtis ir sąvokos” 1 dalyje nustatyta, kad: „Šis įstatymas 
reglamentuoja Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nekilnojamasis turtas pagal TSRS (LTSR) įstatymus 
buvo nacionalizuotas ar kitaip neteisėtai nusavintas ir kurių nuosavybės teisės buvo pradėtos atkurti pagal 
Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo 
tvarkos ir sąlygų“, nuosavybės teisių atkūrimo tęstinumo pripažinimo bei atkūrimo tvarką ir sąlygas 
įvertinant susiformavusius objektyvius visuomeninius turtinius santykius.“  
1994-05-27 bylos Nr. 12/93 nutarime LR Konstitucinis Teismas išaiškino -  kada ir  kokių sovietinės 
okupacijos laikotarpio teisinių aktų vykdymo pagrindu buvo įvykdyta visuotinė Lietuvos piliečių 
nekilnojamojo turto nacionalizacija (teisinis piliečių nuosavybės teisių nutraukimas) (citatos pradžia): 
„Lietuvos Respublikos 1990 m. kovo 11 d. įstatyme „Dėl 1938 metų gegužės 12 dienos Lietuvos 
Konstitucijos galiojimo atstatymo“ buvo konstatuota, kad „1938 m. gegužės 12 d. Lietuvos Konstitucijos 
veikimas buvo neteisėtai sustabdytas, TSR Sąjungai 1940 m. birželio 15 d. įvykdžius agresiją prieš 
nepriklausomą Lietuvos valstybę ir ją aneksavus“. Vadinasi, ir Liaudies Seimas, kuris buvo suformuotas 
pažeidžiant Lietuvos Konstituciją, buvo panaudotas Konstitucijoje įtvirtintai ūkio sistemai sugriauti ir 
antikonstituciniu būdu Lietuvai primesti svetimos valstybės ekonominę sistemą. Vienas iš tokių Liaudies 
Seimo aktų yra 1940 m. liepos 22 d. deklaracija dėl visos Lietuvos žemės paskelbimo tautos, t.y. valstybės, 
nuosavybe. Kitą dieną Liaudies Seimas priėmė „Bankų ir stambiosios pramonės nacionalizacijos 
deklaraciją“, vėliau buvo nacionalizuojamas ir kitas turtas. Vykdant tokią visuotinę nacionalizaciją ir taip 
likviduojant privatinę nuosavybę, buvo ne tik šiurkščiai pažeista 1938 metų Lietuvos Konstitucija, bet ir 
smurtu, neteisėtai paneigta žmogaus prigimtinė teisė į privatinę nuosavybę. Tokių okupacinės valdžios 
savivalės aktų pagrindu negalėjo atsirasti ir neatsirado teisėta valstybinė nuosavybė, nes neteisės pagrindu 
negali atsirasti teisė. Todėl ir tokiu būdu iš žmonių atimtas turtas laikytinas tik faktiškai valstybės valdomu 
turtu“(citatos pabaiga). Tai turėtų reikšti, kad 1940 m. liepos 22 d. sovietinio-okupacinio Liaudies Seimo 
priimta deklaracija: „Dėl visos Lietuvos žemės paskelbimo tautos, t.y. valstybės, nuosavybe“ savo teisine 
prasme buvo vienalaikė ir visuotinė visos - iki 1940-06-15 (sovietinės okupacijos pradžios) - Lietuvos 
piliečiams nuosavybės teise priklausiusios  žemės nacionalizacija. 
  Konstitucinis Teismas savo išaiškinime  užakcentavo, kad: „Tokių okupacinės valdžios savivalės aktų 
pagrindu negalėjo atsirasti ir neatsirado teisėta valstybinė nuosavybė, nes neteisės pagrindu negali atsirasti 
teisė. Todėl ir tokiu būdu iš žmonių atimtas turtas laikytinas tik faktiškai valstybės valdomu turtu“. Atkreipiu 
gerbiamo EŽTT dėmesį į tai, kad posovietinė Lietuva pasaulio visuomenės jau yra priskiriama prie 
demokratinių valstybių – kuriose  „valstybės vykdomam faktiniam piliečių turto valdymui“ yra būtinas 
aiškus ir nedviprasmiškas (tinkamai teisiškai įformintas) tų piliečių teisinis pritarimas. Po 1991-03-11 
(nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo) LR teisėti žemės savininkai minėtam (valstybės vykdomam) 
faktiniam piliečių nekilnojamojo turto valdymui visuotinio pritarimo nedavė. Tai reiškia - kad  „Lietuvos 
valstybės“ vardu vykdantys faktinį piliečių nekilnojamojo turto valdymą asmenys tokioms savo veikoms 
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neturi jokio teisinio pagrindo. Tai (savo ruožtu) reiškia - kad tokios jų veikos gali būti  tapačios 
piktnaudžiavimui teise.  
EŽTT turi teisę išsiaiškinti ir nustatyti: ar posovietinės LR piliečių nuosavybės teisių atkūrimą 
reglamentuojantys LR  įstatymai patys (savo teisine prasme) nepažeidžia asmens(ų) teises. Tai turi tiesioginę 
reikšmę teisingam šios bylos išsprendimui. Posovietinės LR politikų ir teisininkų teiginys apie 1940-07-22 
įvykusį visuotinės ir vienalaikės Lietuvos piliečių žemės valdų nacionalizacijos faktą prieštarauja išlikusių to 
laikotarpio oficialių dokumentų turinyje esančiai infoemacijai. Todėl aš EŽTT prašau patikrinti – ar 1994-05-
27 bylos Nr. 12/93 nutarime LR Konstitucinio  Teismo konstatuotas 1940 m. liepos 22 d. Liaudies Seimo  
deklaracijos: „dėl visos Lietuvos žemės paskelbimo tautos, t.y. valstybės, nuosavybe“ priėmimas tikrai 
reiškia, kad tądien įvyko visuotinė visų Lietuvos žemės valdų nacionalizacija – t.y., teisinis veiksmas - savo 
teisine prasme reiškęs tų žemės valdų  vienkartinį ir vienalaikį perėmimą tuometinės  Lietuvos Tarybų  
Socialistinės Respublikos nuosavybėn ir visų be išimties tuometinių Lietuvos žemės savininkų nuosavybės 
teisių (į jų iki to momento nuosavybės teise valdytas žemės valdas) teisinį nutraukimą. Tokio teisinio 
nuosavybės teisių nutraukimo teisinėms pasėkmėms panaikinti ir piliečių nuosavybės teisėms atkurti ir yra 
skirtas 1997 m. liepos 1 d. „Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą 
atkūrimo įstatymas” Nr. VIII-359. Tačiau jeigu  1940-07-22  sovietinė–okupacinė valdžia visuotinės ir 
vienalaikės  Lietuvos piliečiams nuosavybės teise priklausančios žemės valdų nacionalizacijos neįvykdė - tai 
tuomet LR įstatymų leidėjai 1997-07-01 LR įstatymą Nr. VIII-359 priimė niekada neegzistavusios visuotinės 
žemės nacionalizacijos teisinėms pasėkmėms panaikinti. Tai reiškia., kad šio įstatymo 1 str.: „Įstatymo 
paskirtis ir sąvokos” 1 dalyje įvardinta jo paskirtis: „Šis įstatymas reglamentuoja Lietuvos Respublikos 
piliečių, kurių nekilnojamasis turtas pagal TSRS (LTSR) įstatymus buvo nacionalizuotas ar kitaip neteisėtai 
nusavintas ir kurių nuosavybės teisės buvo pradėtos atkurti pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl 
piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“, nuosavybės teisių 
atkūrimo tęstinumo pripažinimo bei atkūrimo tvarką ir sąlygas įvertinant susiformavusius objektyvius 
visuomeninius turtinius santykius“ yra  ne piliečių nuosavybės teisių atkūrime – o posovietiniu laikotarpiu 
Lietuvos politikų vykdomame tų nuosavybės teisių perskirstyme. Tas posovietinis piliečių nuosavybės teisių 
į  žemės valdas perskirstymas pasireiškia pagal 1997 m. liepos 1 d. LR įstatymą Nr. VIII-359 vykdomu  
piliečių nuosavybės teisių į  jų žemės valdas „neatkūrimu“ ir tų žemės valdų paskyrimu naujiems 
savininkams. Aš jau atkreipiau EŽTT dėmesį į tai, kad 1997 m. liepos 1 d. LR įstatymas Nr. VIII-359 yra 
vykdomas kartu su  1997-07-02 LR Seimo priimtu „Žemės reformos įstatymo pakeitimo Įstatymu“  Nr. VIII-
370 – kurio vykdymas priklauso tik nuo jį vykdančių valstybės valdininkų subjektyvaus asmeninio požiūrio.  
Šį posovietinio „teisingumo“ vykdymo vaizdą dar papildo ir sukonkretina laisvame ir nepriklausomame 
interneto portale www.straipsniai.lt rubrikoje: 
http://www.straipsniai.lt/jurgeleviciaus_rubrika/puslapis/12121  patalpintame LR Seimo narės Laimos 
Mogenienės straipsnyje: „Žemės reforma – žmonių pralaimėtas karas su valstybe?“ paskelbta informacija 
apie tai, kad teisėtiems žemės savininkams negrąžinama žemė naujiems savininkams (Lietuvos valstybės 
vardu!) yra parduodama apie šimtą kartų mažesnėmis kainomis nei toje vietovėje esančios  žemės rinkos 
kainos. Tai galima įvardinti  gerai organizuota korupcija arba politinių šalininkų papirkinėjimu – tačiau jokiu 
būdu negalima įvardinti „teisingumo atkūrimu“.  
Informacija apie posovietinį niekuomet teisiškai nenutrūkusių Lietuvos piliečių nuosavybės teisių  „teisinį 
atkūrinėjimą“  (kurio metu visas realus turtas (ar to turto dalis) vykdant posovietinius „nuosavybės teisių 
atkūrimo“ įstatymus iš teisėto žemės savininko gan dažnai yra atimami) posovietinėje Lietuvoje yra ne 
naujiena. 1996 m., pabaigoje Lietuvos Žmogaus Teisių Gynimo Asociacijos Nuosavybės teisių gynimo 
komisijos pirmininko Zenono Jurgelevičiaus vadovaujama teisėtų žemės savininkų interesų gynimo grupė 
surado ir paviešino iki to laiko plačiajai visuomenei buvusį neprieinamą  1940 m. liepos 22 d. sovietinio-
okupacinio „Liaudies Seimo deklaracijos apie žemės paėmimą valstybės nuosavybėn“ (toks tikrasis šios 
deklaracijos pavadinimas) ir tos deklaracijos vykdymą reglamentuojančių poįstatyminių teisinių aktų tekstus 
(nuskenuoti visų šių dokumentų lietuviški tekstai 2004-12-10 yra paskelbti internete, šiuo adresu:  
http://www.straipsniai.lt/1940/deklaracijos/ ).  
Minėtos deklaracijos originalaus teksto suradimas ir žmogaus teisių gynėjų bandymai ją paviešinti 1997 
pradžioje iššaukė neįtikėtiną tuometinės LR valdžios reakciją. 1997 m. sausio16 d., LR Seimo priimtų 
įstatymu Nr. VIII-76,  sustabdė 1991-06-18  įstatymo “Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų” ir vėlesnių jo pataisymų bei papildymų galiojimą. Ir ne tik galiojimą, bet ir 
bet kokį to įstatymo taikymo sukeltų pasekmių teisinį tęstinumą (citatos pradžia):  
„Šio įstatymo galiojimo laikui: 
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1) sustabdomas nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo, taip pat žemės, į kurią pagal 
Lietuvos Respublikos įstatymus privalo būti atkurtos piliečių nuosavybės teisės, bei butų grąžintinuose 
savininkams namuose privatizavimo klausimų sprendimas visose Lietuvos Respublikos įmonėse, įstaigose, 
organizacijose; 
2) atidedamas civilinių bylų, susijusių su įstatymo “Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų” taikymu, nagrinėjimas visuose Lietuvos Respublikos teismuose pagal 
asmenų ieškinius, skundus, pareiškimus, apeliacinius, kasacinius skundus bei kasacinius teikimus; 
3) atidedamas įsiteisėjusių teismų sprendimų ir sustabdomas Lietuvos Respublikos įmonių, įstaigų, 
organizacijų priimtų sprendimų, susijusių su įstatymo “Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų” taikymu, vykdymas“ (citatos pabaiga). 
Tuometinės posovietinės Lietuvos masinės informacijos priemonės beveik vieningai blokavo žmogaus teisių 
gynėjų pateikiamos informacijos paviešinimą. Tuo pat metu  valdžios iniciatyva sukurtos ir jos 
kontroliuojamos - žmogaus teisių gynimą tik inituojančios ir tariamai išreiškiančios liaudies valią 
„visuomeninės organizacijos“ - pritarė valdžios vykdomai savivalei. Viso to pasėkoje „nuosavybės teisių 
atkūrimu“ maskuojamas Lietuvos piliečių žemės valdų išgrobstymas buvo atnaujintas. Tam tikslui 
(posovietinėje Lietuvoje jau galiojant Europos Žmogaus Teisių Konvencijos Pirmojo protokolo 1 str.) LR 
Seimas priėmė  1997 m. liepos 1 d. „Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą atkūrimo įstatymą” Nr. VIII-359. 
Ikiteismine tvarka gindamas Lietuvos valdžios pareigūnų nuolat pažeidinėjamas mano nuosavybės teises į 
(mano) paveldimą šeimyninę žemės valdą -  mano (E. Jurgelevičienės) įgaliotas atstovas Zenonas 
Jurgelevičius  nenuginčijamai įrodė, kad okupacinė valdžia 1940 metais jokios visuotinės Lietuvos 
piliečiams nuosavybės teise priklausiusios žemės valdų nacionalizacijos nevykdė ir didžiosios daugumos 
teisėtų žemės savininkų (tame tarpe ir mano bei mano šeimos narių – kurie tuomet dar buvo gyvi) 
nuosavybės teisių  teisiškai nenutraukė. Apie tai buvo rašyta spaudoje ir nufilmuotos bei parodytos kelios 
skirtingų autorių televizijos laidos. 
Pats išsamiausias (17 laikraštinių puslapių apimties) Zenono Jurgelevičiaus  straipsnis: „Kas yra kas 
posovietinėje Lietuvoje?“ 2005 m. (lietuvių kalboje) buvo išspausdintas Lietuvos valstybės dienraštyje 
„Lietuvos Aidas“. Minėto straipsnio turinys (taip pat lietuvių kalboje)  yra  paskelbtas internete šiais 
adresais:  
Autoriaus įžanga: http://www.straipsniai.lt/articles2.php?id=9445    
I dalis: http://www.straipsniai.lt/articles2.php?id=9446  
II dalis: http://www.straipsniai.lt/articles2.php?id=9447   
III dalis: http://www.straipsniai.lt/articles2.php?id=9448 
IV dalis: http://www.straipsniai.lt/articles2.php?id=9449  
IV dalies tęsinys: http://www.straipsniai.lt/articles2.php?id=9450  
V dalis: http://www.straipsniai.lt/articles2.php?id=9451  
Nuorodas į šį straipsnį  savo spaudos apžvalgose, internete, buvo įdėjusi Lietuvos Žemės ūkio ministerija 
(šiuo metu ta informacija yra skirta tik  ministerijos darbuotojų (vidaus)  naudojimuisi). Aš labai atsiprašau 
gerbiamą EŽTT – kad dėl materialinio stygiaus aš ir mano šeima negalime apmokėti šiame straipsnyje 
esančios informacijos  išvertimą į anglų kalbą.  
2006 m. vasario 13 d. Zenono Jurgelevičiaus straipsnis: „Žemės nuosavybė. Sutrumpinta Lietuvos 
Respublikos piliečių nuosavybės teisių į žemės valdas atkūrimo teisėtumo apžvalga“ buvo išspausdintas 
Lietuvos piliečių opozicinio visuomeninio judėjimo “KITAS PASIRINKIMAS” leidžiamame laikraštyje: 
“Baltijos kelias” (№ 1., 2 psl.). Šio laikraščio numerio pdf kopija lietuvių kalboje internete yra: 
http://www.ebiblioteka.net/resursai/Ziniasklaida/BK/BK_2006_01.pdf . (Šio straipsnio vertimą į anglų kalbą 
pridedame prie bylos). 
  Apie tai, kad teismai vykdydami teisingumą  vadovaujasi ir tuo pačiu vykdo neatitinkančio tikrovę turinio 
sovietinį „įstatymą“ – Lietuvos Respublikos Teisėjų Taryba buvo žodžiu (oficialiame tos Tarybos posėdyje) 
ir raštu: (registracijos  Nr.85) „Prašymas“ TT pirmininkui, informuota 2006 m. birželio 9 d. (Šių dokumentų 
tekstus ir jų vertimus į anglų kalbą pridedame prie bylos). 
 
APIE GALIMĄ SOVIETINIO-OKUPACINIO REŽIMO NUSIKALTIMŲ SLĖPIMĄ IR JŲ 
TĘSTINUMĄ DABARTINĖJE LIETUVOS VALSTYBĖJE 
 2006 m. Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja priėmė Rezoliuciją Nr. 1481: „Totalitarinių komunistinių 
režimų nusikaltimų tarptautinio pasmerkimo poreikis“(žr.: 
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http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta06/eres1481.htm ). Šioje Civilinėje byloje 
aš įvardijau vieną iš tokių nusikaltimų: - okupacinio režimo koloborantų be kaltės ir be tą kaltę nustačiusio 
teismo nuosprendžio įvykdytą tyčinį mano brolio Juozo Aisroto nužudymą. Nors analogiškiems 
nusikaltimams Lietuvos valstybėje  senatis netaikoma – tačiau (kaip matosi iš bylos medžiagos) visų lygių 
Lietuvos teismai nesilaikė galiojančių LR įstatymų reikalavimų ir neinicijavo šio nusikaltimo ištyrimą. Tai 
primena nusikaltimo fakto slėpimą.  Minėti teismai netyrė ir mano brolio Juozo Aisroto teisės paveldėti 
mirusio tėvo turtą. Lietuvos visų lygių teismai jam tą teisę tiesiog nepripažino. Tai labai primena sovietinio–
okupacinio režimo nusikaltimų tiesioginio tęstinumo buvimą. Tokį savo teiginį aš pagrindžiu pasitraukusių 
nuo sovietinės okupacijos ir gyvenusių laisvajame pasaulyje lietuvių istorikų – laisvajame pasaulyje 
paskelbtuose  darbuose esančia informacija: 
 1985 m., Jungtinėse Amerikos Valstijose, Čikagoje išleistų Juozo Brazaičio raštų IV tome  pateikiami 
įrodymai, kad 1940 Lietuvoje sovietinė-okupacinė valdžia vykdė ne visuotinę žemės nacionalizaciją – o 
sovietinę žemės reformą – Lietuvoje palikusią privatinių ūkių sistemą. 1987 m., JAV , Čikagoje išleistoje 
istoriko Kęstučio K. Griniaus studijoje: „Partizanų kovos Lietuvoje“ (apie po antrojo pasaulinio karo vykusį 
Lietuvių ginkluotą pasipriešinimą sovietinei šalies okupacijai) -studijos autorius remdamasis archyviniais 
duomenimis patvirtina, kad 1940 metais jokios visuotinės ir vienalaikės Lietuvos piliečiams nuosavybės teise 
priklausiusių žemės valdų nacionalizacijos nebuvo. Šios istorinės studijos autoriaus remdamasis isoriniuose 
šaltiniuose pateikiama informacija nenuginčijamai įrodo, kad 1940 m., sovietinės- okupacinės valdžios 
pradėta žemės reforma buvo tęsiama ir po II pasaulinio karo (antrosios sovietinės Lietuvos valstybės 
okupacijos metu). Tuomet su okupacine valdžia koloboravę asmenys kartu su tą okupacine valdžia kariavo 
prieš ginkluotą Tautos rezistenciją okupantams. 1987 m., JAV , Čikagoje išleistoje savo istorinėje studijoje: 
„Partizanų kovos Lietuvoje“ – jos autorius Kęstutis K. Grinius argumentuotai įrodo – kad ginklu II-jai 
sovietinei okupacijai pasipriešinusių laisvės kovotojų ir tuos kovotojus rėmusių piliečių žemės valdos būdavo 
paimamos į valstybinės žemės fondą. 1997 m. liepos 1 d., dabartinėje nepriklausomoje Lietuvoje priimtame 
specialiajame (nuosavybės teisių įstatyminio reglamentavimo srityje kažkodėl pakeičiančiame civilizuotame 
pasaulyje visuotinai priimtas civilinės teisės normas) „Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į 
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme” Nr. VIII-359 1 str.: „Įstatymo paskirtis ir sąvokos” 1 dalyje 
apie pokario metais sovietnių koloborantų vykdytą Lietuvos laisvės kovotojų ir jų rėmėjų žemės valdų 
suvalstybinimą užsimenama itin kukliai: „Šis įstatymas reglamentuoja Lietuvos Respublikos piliečių, kurių 
nekilnojamasis turtas pagal TSRS (LTSR) įstatymus buvo... KITAIP NETEISĖTAI NUSAVINTAS ir 
kurių nuosavybės teisės buvo pradėtos atkurti pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl piliečių nuosavybės 
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“, nuosavybės teisių atkūrimo tęstinumo 
pripažinimo bei atkūrimo tvarką ir sąlygas įvertinant susiformavusius objektyvius visuomeninius turtinius 
santykius.“ Kadangi mano brolis Juozas Aisrotas buvo suimtas ir nužudytas už pokario laikotarpio Lietuvos 
laisvės kovotojų rėmimą – tai dabartinės posovietinė Lietuvos valstybės valdžios vykdomas jo „ištrynimas iš 
istorijos“ gali būti suprantamas tik kaip sovietinio –okupacinio režimo nusikaltimų tęstinumas dabartyje. 
 
VISŲ LYGIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ ĮVYKDYTI PROCESINĖS IR 
MATERIALINĖS TEISĖS NORMŲ PAŽEIDIMAI: 
 
Ieškovės G. Bublienės (jos „Ieškinyje“) ir Lietuvos Respublikos visų lygių teismų šios civilinės bylos 
nagrinėjimo metu padarytus proscesinės ir materialinės teisės pažeidimaus detaliai aš esu įvardijusi šiuose 
trijuose Civ. bylos Nr. 2-0748-358/2006 procesiniuose dokumentuose: 
1 dokumentas - tai mano  2006 m. balandžio 8 d., Kauno rajono apylinkės teismui adresuotas 
„Atsiliepimas“ į 2006-02-17 ieškovės Genovaitės Bublienės ieškinį Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006 
(citatos pradžia):  
  
„2. Nesutikdama su ieškiniu nurodau šiuos savo nesutikimo motyvus ir tuos motyvus pagrindžiančius 
įrodymus: 
 
2.1 Dėl „Trečiuoju asmeniu“ įvardijamos proceso šalies nustatymo nekonkretumo. 
 Mano nuomone ši ieškinio dalis yra tikslintina, nes aš į Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006 svarstymą esu 
kviečiama ne konkrečiai, o remiantis prielaida.  Šio ieškinio pradžioje yra  neteisingai nurodytas mano 
(Jurgelevičienės) vardas. Ieškovė Genovaitė Bublienė savo ieškinyje nurodo mano vardą esant: “Elžbieta“ – 
o dokumentuose įrašytas mano vardas yra: „Elzbieta“. Ieškinyje nurodyti keli mano gyvenamosios vietos 
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deklaravimo adresai išvis neegzistuojančioje „apylinkėje“: „gyv. Tabariškių k., Noreikiškių apyl., Ringaudų   
kaimas;“ Todėl nesu tikra, ar ieškovė savo pretenzijas reiškia man – ar kitame kaime gyvenančiai mano 
bendrapavardei – bet ne bendravardei. 
Savo 2006-02-17 „Ieškinio“ pirmojo puslapio paskutinėje pastraipoje ieškovė  Civ. byloje Nr. 2-0748-
358/2006 Genovaitė Bublienė teigia, kad: „Vincas Eišrotas turėjo 4 vaikus: Aišrotą Motiejų..., Oną 
Aišrotaitę, Elžbietą Aišrotaitę ir Juozą Eišrotą...“ Šioje vietoje atkreipiu gerb. teismo dėmesį į tai, kad 
ieškovė – jeigu ji savo ieškinyje išvis kalba apie mane - eilinį kartą neteisingai nurodo ne tik mano vardą 
– bet neteisingai nurodo ir prieš man ištekant buvusią mano pavardę. Mano dokumentuose yra įrašyta, 
kad aš esu Elzbieta Eisrotaitė. 
Šiuos  savo pareikštus nesutikimo  su ieškiniu motyvus: dėl neteisingų mano vardo ir pavardės įrašymo 
atvejų ieškinyje - aš įrodau Kauno rajono apylinkės teismui pateikdama savo gimimo akto įrašo kopiją (žr.: 
Pridedamas dokumentas Nr. 1). 
 
Dalyje dėl gyvenamosios vietos deklaravimo pats save paneigia tos gyvenamosios vietos deklaravimo įrašo 
ieškinyje daugiaprasmiškumas ir to daugiaprasmiškumo sukeliamas prieštaringumas. 
 
2.2 Ieškovės  Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006 Genovaitės Bublienės 2006-02-17 „Ieškinys“  neatitika LR 
galiojančių teisės normų reikalavimams dėl formos, turinio ir dėl neatitinkančio faktinę bylos medžiagą ir 
todėl netinkamo byloje dalyvaujančių šalių procesinės padėties nustatymo. 
 Šio ieškinio baigiamojoje dalyje ieškovė sukonkretina kelis (jos nuomone) tarpusavyje susietus prašymus 
tokia tvarka, kad  juos sprendžiant ieškovės pateikta tvarka – pirmuosius du iš jų nėra jokio  teisinio pagrindo 
spręsti teisme – iki neišspręstas trečiasis.  
Šiuos  savo nesutikimo  su ieškiniu motyvus „Dėl ieškinio formos, turinio“ aš įrodau tuo, kad sutinkamai su 
CPK 135 str. 2d., ir CPK 178 str., tik trečiasis ieškovės prašymas ir tik teismui jį teigiamai išsprendus gali 
tapti ieškovės pareikštų  pirmų dviejų prašymų nagrinėjimo teisme teisiniu pagrindu.  
 
2.2.1 Dėl ieškinio (kaip procesinio dokumento) trūkumų. 
Iš trijų, teisiškai nepagrįstų ieškovės prašymų Kauno rajono apylinkės  teismui su didele prielaida galima 
išskirti vienintelį šiuo metu teisme spręstiną: trečiąjį  jos prašymą. Tai jos prašymas dėl juridinę reikšmę 
turinčio fakto nustatymo. Tačiau ir šis ieškovės ieškinyje pareikštas prašymas turi visą eilę jį neleidžiančių 
nagrinėti teisme pateikimo formos ir turinio trūkumų. Todėl jis mano nuomone yra nesvarstytinas teisme – 
iki nebus ištaisyti minėti esminiai to procesinio dokumento trūkumai. 
Ieškovės pareikšto trečiojo prašymo „dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo“ netinkamą pateikimą 
teismui turinio, formos ir teisinio pagrindimo prasme aš įrodau teisiškai pagrįstai argumentuodama, kad: 
prašymai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo  teisme nagrinėjami ypatingosios teisenos tvarka 
(CPK 442 str. 1 d.). Ieškovės Genovaitės Bublienės 2006-02-17 ieškinyje Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006 
apie tai neužsimenama. CPK 443 straipsnio „Ypatingosios teisenos bylų nagrinėjimo ypatybės“  2 d., 
nustato, kad:  „Pareiškimas dėl bylos iškėlimo turi atitikti procesinių dokumentų formai ir turiniui keliamus 
reikalavimus su papildymais, numatytais šio Kodekso V dalies atitinkamuose straipsniuose“, o to str., 4 d., - 
kad: „Šiame skyriuje nurodytų bylų nagrinėjimas pradedamas pareiškėjo pareiškimu ar prašymu“. Kadangi 
savo kreipimąsi į Kauno rajono apylinkės teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo  ieškovė 
įvardijo  „Ieškiniu“ – tai netinkamai pavadindama pagrindinį procesinį dokumentą ji pažeidė  CPK 443 
straipsnio 4 d. teisinių normų reikalavimus. 
 
 
2.2.2 Aš prieštarauju dėl ieškovės Genovaitės Bublienės   Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006  ieškinyje 
nurodyto netinkamo, nes neatitinka faktines šios Civ. bylos aplinkybes, mano procesinės padėties šioje Civ. 
byloje nurodymo (vertinimo). 
Šį savo motyvą apie netinkamą mano procesinės padėties Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006 nurodymą 
(vertinimą) aš įrodau  Kauno rajono apylinkės teismą  prašydama taikyti  (šias) faktines bylos aplinkybes 
atitinkančias teisės normas: CPK 443 straipsnio 3 d., nustato, kad „Suinteresuotas asmuo byloje yra 
kiekvienas asmuo, su kurio teisėmis ir pareigomis yra susijusi nagrinėjama byla. Jeigu paaiškėja, kad 
nagrinėjama byla susijusi su atitinkamo asmens teisėmis ir pareigomis, teismas šaukia jį dalyvauti byloje 
kaip suinteresuotą asmenį“. Šiuo metu vienintelė neužstatyta pastatais iki 1940-06-15 (sovietinės okupacijos 
pradžios) mano tėvo valdytos žemės valdos dalis yra  mano asmeniškai paveldima. Todėl aš šioje Civ. byloje 
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(jeigu ieškovė Genovaitė Bublienė sugebėtų įrodyti savo pretenzijų pagrįstumą) - turėčiau dalyvauti ne 
„Trečiuoju asmeniu“ o „Suinteresuoto asmens“ arba „Atsakovo“ procesinėje padėtyje.   
 
2.2.3 Aš taip pat prieštarauju dėl netinkamo, t.y., neatitinkančio faktines šios Civ. bylos aplinkybes Kauno 
apskrities viršininko administracijos (kaip teismo procese dalyvaujančios šalies)    procesinės padėties šioje 
Civ. byloje nurodymo (vertinimo). 
 
Šio savo nesutikimo su ieškiniu  motyvą aš įrodau  faktinėmis šios bylos aplinkybėmis ir tų aplinkybių 
buvimą įrodančiais dokumentais. Kauno apskrities viršininko administracija šioje Civ. byloje negali būti 
„Atsakovu“ įvardijama proceso šalimi - nes mano (asmeniškai) iš mano tėvo Vinco Eisroto  paveldima 4,5 
ha ploto žemės valda jai nepriklauso ir ji niekam jos negali „grąžinti“ ar kitaip perleisti.  Dar 1995 - 1996 m. 
Kauno rajono apylinkės teismas svarstė Alšėnų-Noreikiškių agrarinės reformos darbuotojų inicijuotą ir 
Kauno rajono valstybinės mokesčių inspekcijos teismui pateiktą ieškinį dėl mano įvykdyto „savavališko“ 
(mano paveldimos) žemės užėmimo ir tuo pagrindu vykdytino padidintų žemės mokesčių išieškojimo (Civ. 
b. Nr 2-135/96). Šią bylą 1996-09-05 nutraukė Kauno rajono apylinkės teismo teisėja A. Levinskienė, kuri 
ieškovo Kauno raj. VMI pareiškimą prieš mane paliko nenagrinėtu. Man pačiai nebuvo jokio reikalo tą bylą 
toliau nagrinėti teisme – nes bylos svarstymo metu paaiškėjo, kad mano paveldima žemės valda yra priskirta 
grąžintinai žemei. Tai patvirtina  1996-11-12 Lietuvos Respublikos Kauno apskrities valdytojo pavaduotojos 
Z. Kubilienės pasirašyto, Noreikiškių agrarinės reformos tarnybos viršininkui ir Kauno rajono mokesčių 
inspekcijai adresuoto rašto Nr. 1255 turinio teisinė prasmė (žr.: Pridedamas dokumentas Nr. 2). Šiame rašte 
teigiama, kad: „Išnagrinėjus Noreikiškių agrarinės tarnybos 1996 10 29 raštą Nr.112 ir atsižvelgiant į tai, kad 
pakoregavus buvusio LŽŪA mokomojo ūkio preliminarinį žemės reformos projektą, žemiau išvardintų 
piliečių naudojama žemė yra priskirta grąžinamai žemei, prašome išvardintus piliečius apmokestinti ne kaip 
savavališkai užėmusius žemę ir mokančius trigubą mokesčio tarifą, bet normaliu žemės nuomos mokesčiu.“ 
Šiame dokumente žemiau esančiame piliečių sąraše - aštuntuoju numeriu įrašyta mano pavardė. Po to Kauno 
rajono mokesčių inspekcija man atsiuntė 1997-03-20 raštą Nr.04-18 (žr.: Pridedamas dokumentas Nr. 3), 
kuriame reikalavo sumokėti normalius žemės mokesčius. Aš juos sumokėjau.  
Papildomai atkreipiu Kauno rajono apylinkės teismo dėmesį į tą faktą, kad Kauno apskrities valdytojo 
pavaduotojos Z. Kubilienės minimo žemėtvarkos projekto koregavimo teisine priežastimi buvo 1994-05-27 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimo byloje Nr. 12/93 vykdymas, kuris kaimo gyvenviečių 
plėtimą pripažino prieštaraujančiu LR Konstitucijos 23 str. teisinėms normoms ir todėl neteisėtu.    
 
Tai, kad ieškovė Genovaitė Bublienė 2006-02-17 Civ. bylos Nr. 2-0748-358/2006 ieškinyje nurodo 
netinkamą Kauno apskrities viršininko administracijos procesinę padėtį – aš papildomai  įrodau šiais savo 
teisiniais argumentais bei faktinėmis bylos aplinkybėmis ir tų aplinkybių buvimą įrodančiais dokumentais:  
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 str. teisinių normų reikalavimus atkartoja Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnio „Nuosavybės apsauga“ teisinės normos. 
Jos nustato, kad: „Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo turi teisę netrukdomas naudotis savo nuosavybe. Iš 
nieko negali būti atimta jo nuosavybė, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra būtina visuomenės interesams ir tik 
įstatymo nustatytomis sąlygomis bei vadovaujantis bendraisiais tarptautinės teisės principais“. Lietuvos 
Respublika EŽT Konvencijos 1-ąjį Protokolą ratifikavo 1995 m. gruodžio 7 dieną įstatymu Nr. I-1117. 
Ratifikacinius raštus Europos Taryboje LR deponavo 1996 m. gegužės 27 dieną. 
Ratifikuodama Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvenciją Lietuvos Respublika 
pagal šios Konvencijos 1-ą straipsnį automatiškai garantavo, kad jos vidaus teisė atitinka šios Konvencijos 
teisines nuostatas ir įsipareigojo nepažeisti Konvencijoje ginamų materialinių teisių bei laisvių. Pagal LR 
Konstitucijos 138 straipsnio 3 dalį ir pagal Konvencijos ratifikavimo metu galiojusio 1991-05-21 LR 
įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių” 12 straipsnį Konvencija LR teritorijoje įgijo LR 
įstatymo galią. Tai, kad LR ratifikuotos ir įsigaliojusios tarptautinės sutartys turi LR įstatymo galią patvirtino 
LR Konstitucinis Teismas savo 1995-01-24 išvadoje. 1999 m. birželio 22 d. LR Seimo priimto „Tarptautinių 
sutarčių įstatymo” Nr. VIII-1248 11 straipsnio 2 dalis nustato, kad: „Jei įsigaliojusi ratifikuota Lietuvos 
Respublikos Tarptautinė sutartis nustato kitokias normas negu Lietuvos Respublikos įstatymai, kiti teisės 
aktai, galiojantys šios sutarties sudarymo metu arba įsigalioję po šios sutarties įsigaliojimo, taikomos 
Lietuvos Respublikos Tarptautinės sutarties nuostatos”. 
Aš nuo 1991m., praktiškai - o nuo1996m., ir juridiškai (kadangi mokėjau valstybės oficialiai paskirtus žemės 
mokesčius) - iki 1998 m.  valdžiau savo  paveldėtą žemės valdą. Todėl nuo 1996-11-12 d., - kuomet  Kauno 
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apskrities administracija mano (Elzbietos Jurgelevičienės) paveldimą žemę oficialiai priskyrė „grąžinamai 
žemei“ ir aš (po to priskyrimo) vykdydama valstybės įpareigojimą  - valstybei mokėjau žemės mokesčius 
(žr.: Pridedamas dokumentas Nr.4) – mano nuosavybės teises į šią žemę gina  Europos žmogaus teisių 
Konvencijos 1-ojo Protokolo 1 straipsnio teisinės normos. 
 
Šio „Atsiliepimo“ 2.2.3 ir 2.2.4 punktuose mano pateikti įrodymai nenuginčijamai įrodo, kad žemės valda – į 
kurią  savo 2006-02-17 ieškinyje Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006 pretenduoja ieškovė Genovaitė Bublienė 
dar 1996 metais buvo man sugrąžinta faktiškai ir juridiškai ir nuo to momento  Kauno apskrities viršininko 
administracija pati nepažeisdama mano čia jau įvardintas (mano nuosavybės teises ginančias (LR 
galiojančias)) teisės normas – niekam negali „grąžinti“ ar kitaip perleisti mano paveldėtą žemės valdą. 
 
 
2.3 Dėl pakartotino tos pačios bylos (dėl to paties objekto valdymo juridinę reikšmę turinčio fakto 
nustatymo) svarstymo  Kauno rajono apylinkės teisme. 
Aš atkreipiu Kauno rajono apylinkės teismo dėmesį į tą faktą, kad ieškovė Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006 
Genovaitė Bublienė ne naujai nustatinėja juridinę reikšmę turintį faktą dėl Vinco Eišroto Kauno rajono 
Ringaudų kaime valdytos žemės paveldėtojų nustatymo – bet bando peržiūrėti Kauno rajono apylinkės 
teisme dėl to paties objekto jau priimtą ir įsiteisėjusį 1995-09-06 Kauno rajono apylinkės teismo teisėjo A. 
Urbšio „Sprendimą“ Civilinėje  byloje Nr. 2-910/95. Tokie ieškovės „teisingumo ieškojimai“ yra 
netoleruotini, nes teismų sprendimai Lietuvos teismuose yra peržiūrimi tik instancine tvarka. 
Šį savo nesutikimo su ieškiniu  motyvą: „Dėl pakartotino tos pačios bylos (dėl to paties objekto valdymo 
juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo) svarstymo  Kauno rajono apylinkės teisme“ pagrindžiu ir įrodau 
pridėdamas 1995-09-06 Kauno rajono apylinkės teisme teisėjo  A. Urbšio nagrinėtos Civ.  bylos „Dėl 
juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo“ Nr. 2-910/95 „Sprendimo“ kopiją (žr.: Pridedamas dokumentas 
Nr. 5)  
 Šioje mano „Atsiliepimo“ dalyje išsakytų įrodymų (dėl mano nuosavybės teisių į paveldimą žemės valdą 
teisinio pagrįstumo) teisingumą patvirtina 1995-09-06 Kauno rajono apylinkės teisme teisėjo  A. Urbšio 
nagrinėtos Civ.  bylos „Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo“ Nr. 2-910/95 „Sprendime“ nustatyti 
faktai: 
„Kauno rajono apylinkės teismo teisėjas A. Urbšys, sekretoriaujant D. Bratkauskaitei, dalyvaujant 
pareiškėjams K. Miknevičiui, O. Zaicevičienei, B. Šilinskienei, B. Martišienei, Č. Miknevičiui, pareiškėjui 
atstovui adv. V. Mikšai, išnagrinėjo viešame teismo posėdyje civilinę bylą pagal pareiškėjų K. Miknevičiaus, 
O. Zaicevičienės, B. Šilinskienės, B. Martišienės, Č. Miknevičiaus pareiškimą su suinteresuotu asmeniu – 
Kauno raj. Noreikiškių apyl. agrarinės reformos tarnyba dėl juridinio fakto nustatymo 
n u s t a t ė : 
pareiškėjų atstovas prašo pareiškimą tenkinti. Paaiškino, kad pareiškėjų senelis Vincas Eišrotas Kauno raj. 
Noreikiškių apyl. Ringaudų km. nuosavybės teisėmis valdė 9,304 ha žemės. 1937 m. senelis mirė ir jo 
žemę lygiomis dalimis po 4,515 ha paveldėjo jo žmona Elžbieta Eišrotienė ir pareiškėjų motina Ona 
Miknevčienė, kuri žemę perleido Andriui Miknevičiui. Nuosavybės dokumentai neišlikę. Prašo teismą 
nustatyti juridinį faktą, patvirtinantį tėvo nuosavybę į minėtą žemę. 
Suinteresuoto asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko, prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. 
Pareiškimas tenkintinas. Nustatyta, kad A. Miknevičius nuosavybės teisėmis valdė 4,515 ha žemės Kauno 
raj. Noreikiškių apyl. Ringaudų km. Nuosavybės dokumentai neišliko, tačiau minėtą aplinkybę 
patvirtino teismo posėdyje dalyvavę liudytojai...“ 
Šioje byloje yra Alšėnų – Noreikiškių agrarinės reformos tarnybos pateiktas „Eišroto Vinco žemės sklypo 
Ringaudų kaim. Atsidalinimo planas“, kuriame „A“ raide pažymėtas Eisrotienei Elžbietai, S., (mano mamai) 
priklausęs 4,515 ha ploto  žemės sklypas ir raide “B“ pažymėtas Miknevičiui Andriui, S., priklausęs 4,515 ha 
ploto žemės sklypas. Planas patvirtintas jį sudariusio žemėtvarkininko parašu  bei Alšėnų – Noreikiškių ART 
tarnybos antspaudu (žr.: Pridedamas dokumentas Nr. 6) 
 .  
Tai reiškia, kad ieškovė Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006 Genovaitė Bublienė ne naujai nustatinėja juridinę 
reikšmę turintį faktą dėl Vinco Eišroto Kauno rajono Ringaudų kaime valdytos žemės paveldėtojų nustatymo 
– bet Kauno rajono apylinkės teisme bando pakartotinai peržiūrėti dėl to paties objekto jau priimtą ir 
įsiteisėjusį 1995-09-06 Kauno rajono apylinkės teismo teisėjo A. Urbšio „Sprendimą“ Civilinėje  Byloje Nr. 
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2-910/95. Iki tas „Sprendimas“ nepanaikintas teisme, jį apskundžiant  instancine tvarka jis galioja ir minėta 
ieškovė neturi jokio teisinio pagrindo nuneigti to „Sprendimo“ galiojimą. 
 
2.4 Aš nesutinku su šiais ieškovės Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006 Genovaitės Bublienės  2006-02-17 
ieškinyje Kauno rajono apylinkės teismui pateiktais „įrodymais“, kurie neatitinka tiesą ir kuriuos pateikdama 
minėta ieškovė sąmoningai klaidina Kauno rajono apylinkės teismą.  
Savo nesutikimą su neatitinkančiais tiesą ieškovės „įrodymais“ pagrindžiu šiais argumentais: 
2.4.1 Ieškovė  Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006 Genovaitė Bublienė savo 2006-02-17 „Ieškinio“ pirmojo 
puslapio paskutinėje pastraipoje teigia, kad: „Vincas Eišrotas turėjo 4 vaikus: Aišrotą Motiejų(mano 
tėvą), Oną Aišrotaitę, Elžbietą Aišrotaitę ir Juozą Eišrotą. Mirus Vincui Eišrotui, jo žemę paveldėjo trys 
vaikai: mano tėvas Motiejus, Ona, ir Elžbieta. Juozas buvo išvykęs, vėliau žuvo, ir turto nepaveldėjo. 
Senelio mirties dieną, Ringaudų kaime, Kauno rajone galiojo Napoleono kodeksas, pagal kurį žmona turto 
nepaveldėdavo, o įgydavo tik teisęnaudotis  žeme, todėl  žmona  vyro žemės nepaveldėjo...“ Tokiu būdu 
minėta ieškovė sąmoningai iškraipo tiesą – nes tikrovėje, 1937 m.  mirus mano tėvui V. Eisrotui jo valdyta 
žemės valda teisme buvo padalinta į šešias lygias dalis po 1,5 ha kiekviena. Po 1,5 ha buvo paskirta: Onai 
Miknevičienei (Eisrotaitei); Uršulei Eisrotaitei  (Šiliauskienei) ir Motiejui Eisrotui (ieškovės tėvui). Uršulė 
Eisrotaitė  (Šiliauskienė) ir Motiejus Eisrotas savo paveldėtas žemės dalis pardavė Onai Miknevičienei. Taip 
atsirado jos vyro Andriaus Miknevičiaus valdyta žemėnauda. Miknevičiai pinigus už nusipirktą žemę jos 
pardavėjams sumokėjo . Tai patvirtina šiuo metu  dar gyvi Andriaus ir Onos Miknevičių vaikai: Bronė 
Šilinskienė ir Onutė Zaicevičienė.  
V. Eisroto našlė (mano motina) Elžbieta Eisrotienė (tuo metu pagal galiojusius įstatymus našlė jau  
paveldėdavo vieną iš turto dalių) ir du jos vaikai: aš, Elzbieta Jurgelevičienė (Eisrotaitė) ir mano brolis 
Juozas Eisrotas paveldėjome likusias tris po 1,5 ha ploto žemės valdos dalis ir tokiu būdu susiformavo kita 
4,5 ha ploto žemėvalda. Tai 1995-09-06 Kauno rajono apylinkės teisme teisėjo  A. Urbšio vykdyto Civilinės  
bylos „Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo“ Nr. 2-910/95 nagrinėjimo  metu savo parodymais 
patvirtino liudininkai (šiuos mano argumentus (esant reikalui) teismo posėdžio metu patvirtins ir kiti mano 
pakviesti liudininkai). 
Tai reiškia, kad ieškovė G. Bublienė bando „savo teises“ įgyvendinti teisę ne pagal teisės socialinę paskirtį. 
Ji bando nuneigti tokias pamatines CK (ir pačios civilinės teisės) nuostatas kaip: teisingumas, protingumas ir 
sąžiningumas  ir šitaip daro žalą kitiems asmenims. Tai reiškia, kad ji  teisiškai nepagrįstai siekia asmeninės 
materialinės naudos ir vykdo deliktą – su visomis iš to fakto kylančiomis teisinėmis pasekmėmis. Šiuo metu 
turto – kurio nuosavybės teises ji tokiu būdu stengiasi  pasisavinti vertė rinkos kainomis yra apie tris 
milijonus litų. 
 
2.4.2  Ieškovė Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006 Genovaitė Bublienė  Kauno rajono apylinkės teismui 
pateikia tiesos neatitinkančią informaciją apie tai, kad mano brolis: „...Juozas buvo išvykęs, vėliau žuvo, ir 
turto nepaveldėjo“. Papildomai išaiškinu šios ieškovės pateiktos informacijos neatitikimą tiesai:  
Mano brolis Juozas Aisrotas (galima pavardės transkripcija „Eisrotas“, „Eišrotas“ arba „Aišrotas“ – nes abu 
tėvai buvo beraščiai ir neturėjo galimybės pasitikrinti – ar tuometiniai valdininkai teisingai užrašo jų 
pavardę) – gimė  1926 m. lapkričio mėnesį (tikriausiai - 19 d.). Tikslios gimimo dienos aš neprisimenu. 
Tėvas – Vincas Eisrotas, motina Elžbieta Eisrotienė (Rugieniūtė). Gimimo vieta – Ringaudai. Krikštytas - 
Zapyškio bažnyčioje. Mokėsi Tabariškių mokykloje. Baigė keturias klases. Jis niekada niekur iš Ringaudų 
nebuvo išvykęs. Pokario metais slapstėsi nuo tarnybos okupacinėje sovietinėje kariuomenėje. Su ginklu 
rankose okupantams jis nesipriešino. Braziūkų kaimo istrebiteliai jį suėmė (žiūrint nuo Ringaudų) už 
Mitkūnų ir Poderiškių kaimų esančiame Luobinės miške - kuomet jis su savo „kinkomu transportu“ buvo 
nuvažiavęs kaimynui Jonaičiui Antanui padėti parsivežti malkų. Tikslios suėmimo dienos neprisimenu. 
Suimtas (iki nužudant 1947 m. kovo 23 d.) - jis išbuvo maždaug dvi savaites. Po suėmimo jis buvo nuvarytas 
į Braziūkų kaimo istrebitelių būstinę ir ten tardomas. Po to buvo tardomas Kačerginės istrebitelių būstinėje ir 
iš ten nuvarytas į Kauno sovietinio valstybės saugumo būstinę. Iš Kauno saugumo jis buvo perduotas 
Garliavos istrebiteliams. Šie 1947 m. kovo 23 d. ryte jį rogėse atvežė į Tabariškių kaimo laukus (kur šiuo 
metu yra buvusio Lietuvos žemės ūkio akademijos mokomojo ūkio mechaninių dirbtuvių pastatai, 
daužydami šautuvų buožėmis privertė bėgti ir „bėgantį“ nušovė. Konvojuojamą į Kauną ir vežamą sušaudyti 
mano brolį Juozą Aisrotą matę liudininkai teigė, kad nuo nežmoniškų kankinimų jaunas 19-metis vyras buvo 
pavirtęs į žilą sukumpusį senuką.  
Visus dokumentus apie jį, po jo suėmimo darydami kratą, paėmė sovietiniai istrebiteliai.  
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1937 m., kuomet mirė mūsų tėvas, mano brolis buvo dar mažametis ir vien dėl to jis negalėjo būti niekur 
išvykęs. 
 
2.4.3 Ieškovė Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006 Genovaitė Bublienė savo   2006-02-17 „Ieškinio“ antrojo 
puslapio trečioje ir ketvirtoje  pastraipose Kauno rajono apylinkės teismui pateikia tiesą neatitinkančią 
informaciją, kad: „Kreipiausi   į  Kauno rajono žemėtvarkos tarnybą  pasidomėti dėl nuosavybės teisių 
atkūrimo į   valdytą žemę. Mane informavo, jog raštu   atsiųs   raštą, kuriame bus nurodytą, ką dar 
papildomai   reikia pateikti. Tačiau atsakymo nesulaukiau. 
 Kadangi dokumentai žemėtvarkos skyriuje pragulėjo nuo 1991 m. iki 2005m. iki to laiko  niekaip 
nebuvo  informuota, kas rodo akivaizdų institucijos, nagrinėjančios piliečių prašymus, neveikimą, todėl 
terminas atnaujintinas ir klausimas išspręstinas. Fakto aplinkybes patvirtins liudytojai, kuriuos atsivesiu į 
teismo posėdį“. Aš tai įrodau Kauno rajono apylinkės teismui pateikdama 2003-05-05  Kauno apskrities 
viršininko administracijos „Posėdžio protokolo dėl Elzbietos Jurgelevičienės prašymo (2003-03-31 Nr. 2J-
308) nagrinėjimo“ kopiją (žr.: Pridedamas dokumentas Nr. 7). 
2003-05-05  Kauno apskrities viršininko administracijos „Posėdžio protokole dėl Elzbietos Jurgelevičienės 
prašymo (2003-03-31 Nr. 2J-308) nagrinėjimo“ įrašyta, kad šiame posėdyje dalyvavo ir pilietė R. Bublienė  - 
kuri yra ieškovės šioje Civ. byloje Genovaitės Bublienės įgaliotas asmuo. Tai įrodo, kad minėta ieškovė 
eilinį kartą sąmoningai klaidina Kauno rajono apylinkės teismą.  
Savo 2006-02-17 „Ieškinio“ antrojo puslapio antroje pastraipoje ieškovė  Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006 
Genovaitė Bublienė teigia, kad: „Aš maniau, jog žemė ir po mirties priklausė seneliui, nes dar 1939 
m. dokumentuose užfiksuota, kad jis yra žemės mokesčio mokėtojas, todėl prašymą pateikiau tiek į Vinco 
Eišroto, tiek į tėvo Motiejaus Eišroto paveldėtą 3, 01 ha žemės. Tačiau teisininkai aiškina, jog žemė 
galėjo būti tik mano tėvo, nes atsirado paveldėjimas po senelio mirties“.  
Ieškovė „manyti“ gali ką tik nori – tačiau kreipdamasi  į teismą privalo pateikti ir įrodymus – kad be reikalo 
nebūtų trukdomi kiti žmonės“ (citatos pabaiga); 
 
2 dokumentas - tai mano 2006 m. spalio 8 d., Kauno apygardos (apeliacinės instancijos) teismui 
adresuotas „Apeliacinis skundas“ (citatos pradžia):   
  
„2006 m. rugsėjo 12 d., Sprendime Civ. byloje Nr.2-0748-358/2006  (4 psl. pabaiga – 5 psl. pradžia) Kauno 
rajono apylinkės teismas konstatuoja, kad: „Dėl trečiojo asmens Elžbietos Jurgelevičienės atsiliepime 
išdėstytų argumentų teismas nepasisako. Kauno apskrities viršininko administracijos 2005-09-09 
įsakymu Nr 02-05-8830 Elzbietai Jurgelevičienei neatkurtos nuosavybės teisės į Vinco Eišroto turėtą žemę. 
Todėl šis teismo sprendimas E. Jurgelevičienei nesukels teisinių pasekmių“. Ši Kauno rajono apylinkės 
teismo išvada yra iš esmės neteisinga, nes tenkindamas ieškovės Genovaitės Bublienės  ieškinį šioje Civ. 
byloje Kauno rajono teismas nusprendžia, kad: 
 „Panaikinti Kauno apskrities viršininko 2005-09-09 įsakymą Nr. 02-05-882S, kuriuo buvo 
nuspręsta neatkurti nuosavybės teisių Genovaitei Bublienei į nurodyto žemės 
savininko Vinco Eišroto 4, 51 ha žemės Ringaudų kaime, Ringaudų sen., Kauno rajone. 
Atnaujinti Genovaitei Bublienei (a/k 43205300789 ) terminą paduoti apskrities 
viršininkui prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į tėvo Motiejaus Eišroto žemę, pateikt 
nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus dėl nuosavybės teisių atkūrimo į Motiejaus 
Eišroto valdytą 2, 44 ha žemės sklypą, esantį Ringaudų kaime, Kauno rajone. 
Pripažinti nustatytu juridinę reikšmę turintį faktą, kad Genovaitės Bublienės 
tėvas Motiejus Eišrotas iki nacionalizavimo nuosavybės teise valdė 2, 44 ha žemės, esančios 
Ringaudų kaime, Kauno rajone“.  
Tai reiškia, kad visiškai netirdamas 2006 m. balandžio 8 d. Atsiliepime į 2006-02-17 ieškovės Genovaitės 
Bublienės ieškinį Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006 mano šiam teismui pateiktų argumentų ir įrodymų - 
Kauno rajono apylinkės teismas 2006 m. rugsėjo 12 d., Sprendimu nutraukia mano nuosavybės teises į 2,44 
ha mano paveldimos žemės valdos plotą ir tą žemės plotą pripažįsta buvus ieškovės tėvo nuosavybe. Kadangi 
šie 2,44 ha yra daugiau kaip pusė mano paveldimos šeimyninės žemės valdos – tai tokiu savo sprendimu 
Kauno rajono apylinkės teismas iš manęs atima man ir mano vaikams prasimaitinti ir pragyventi gyvybiškai 
būtiną žemės minimumą ir tuo būdu mano šeimai padaro neatitaisomą  žalą. 
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Su tokiu 2006 m. rugsėjo 12 d. Kauno rajono apylinkės teismo Sprendimu Civilinėje byloje Nr.2-0748-
358/200 nesutinku dėl priimant tą Sprendimą Kauno rajono apylinkės teismo įvykdytų šių LR galiojančių 
Tarptautinių Konvencijų teisinių normų, bei LR vidaus materialinės ir procesinės teisės taikymo pažeidimų: 
 
1. dėl  Kauno rajono apylinkės teisme nagrinėjant Civilinę bylą Nr.2-0748-358/2006 šio teismo 
įvykdytų LR galiojančių Tarptautinių Konvencijų teisinių normų keliamų reikalavimų pažeidimo 
(nevykdymo) ir LR Civilinio proceso kodekso (CPK) 3 straipsnio 1dalies teisinių normų pažeidimo:  
1.1 ieškovė Genovaitė Bublienė savo ieškinį  Kauno rajono apylinkės teismui pagrindė 1997- 07-01 
Lietuvos Respublikos Seimo  priimto „Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį 
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo”  Nr.VIII-359 teisinėmis normomis. Šis įstatymas deklaruoja teisinį 
piliečių nuosavybės teisių atkūrimą. Tačiau iš išlikusių sovietinio laikotarpio oficialių dokumentų turinio 
(tie dokumentai išlikę bibliotekose, paskelbti internete:  
 http://www.straipsniai.lt/articles.php?id=7690 , jų turinys skelbiamas ir komentuojamas  Lietuvos žemės 
ūkio ministerijos spaudos apžvalgose: Ar buvo reikalingas teisinis piliečių nuosavybės teisiu atkūrimas?, 
Lietuvos aidas, p. 2   žr.: http://www.zum.lt/min/Spauda/files/Zemes__ukio_ministerija_20050914.htm 
http://www.zum.lt/min/Spauda/files/Zemes__ukio_ministerija_20050916.htm ir kt.) yra visuotinai žinoma, 
kad sovietinė-okupacinė valdžia 1940 metais jokios visuotinės žemės nacionalizacijos nevykdė - nes buvo 
vykdoma sovietinė žemės reforma (jeigu būtų buvusi įvykdyta visuotinė nacionalizacija – tai akivaizdu, 
kad tuomet būtų nereikėję jokios reformos).  Tos, 1940 m., sovietinės žemės reformos vykdymo metu - iki 
1940-06-15 (nepriklausomos Lietuvos valstybės sovietinės okupacijos pradžios), iki 30 ha ploto Lietuvos 
piliečių nuosavybės teise valdytas žemės valdas – sovietinė valdžia paliko „amžinam naudojimuisi“  (tų 
valdų) savininkams. Tą „amžiną naudojimąsi“ sovietinė valdžia įsipareigojo ginti įstatymais (žr. 1940 
liepos 22 deklaracijos ir jos vykdymą reglamentuojančių poįstatyminių aktų tekstus: 
http://www.straipsniai.lt/articles.php?id=7690 ) .  Tai reiškia, kad posovietinėje Lietuvoje kažkas 
sąmoningai  iškraipė (suklastojo) sovietinės 1940 m. liepos 22 d. Liaudies Seimo Deklaracijos teisinę 
prasmę.  Tokiame (suklastotame) pavidale ta deklaracija buvo pradėta vykdyti atkūrusioje 
nepriklausomybę Lietuvoje – siekiant pakeisti praeityje buvusią tikrą teisinę situaciją (tos situacijos 
suvokimą žmonių sąmonėse). To suklastojimo tiesiogine pasekme tapo tai - kad  visa Lietuvos žmonėms 
priklausoma žemė tapo jei ne valstybės (piktnaudžiaujančių teise biurokratų) nuosavybe, tai bent jau 
valdininkų disponavimo objektu. Aš ir mano šeima esame šių neteisėtų valstybės pareigūnų veikų aukos, 
nes pasinaudodamas jomis Kauno apskrities viršininkas  „įgyja teisę“ man „neatkurti“ tikrovėje niekuomet 
teisiškai nenutrūkusias mano nuosavybės teises į mano paveldimą žemės valdą, o Kauno rajono apylinkės 
teismas „įgyją teisę“ tokias Kauno apskrities viršininko veikas įteisinti savo Sprendimu. Savo  2006 m. 
balandžio 8 d. Atsiliepimo (į 2006-02-17 ieškovės Genovaitės Bublienės ieškinį Civ. byloje Nr. 2-0748-
358/2006)  2.2.3 dalyje,  esančioje 3 ir 4 puslapiuose - cituodama oficialius dokumentus (CPK 197 str., 2d.)  
aš įrodžiau, kad ieškovė G. Bublienė neturi jokio teisinio pagrindo klaidinti teismą ir tuo būdu kėsintis į LR 
galiojančio Europos žmogaus teisių Konvencijos  1 protokolo, 1 straipsnio teisinių normų ginamas mano 
nuosavybės teises į mano paveldimą (šeimyninę) žemės valdą.  Tačiau 2006 m. rugsėjo 12 d.,  priimdamas  
Sprendimą Civilinėje byloje Nr.2-0748-358/2006 Kauno rajono apylinkės teismas nevykdė Europos 
žmogaus teisių  Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnio teisinių normų keliamų reikalavimų – bet pilnai įvykdė 
teisiškai nepagrįstu LR vidaus teisės aktu grindžiamas ieškovės G. Bublienės pretenzijas. Tuo būdu Kauno 
rajono apylinkės teismas pažeidė ne tik Europos žmogaus teisių Konvenciją, bet ir 1969 m. „Vienos 
konvenciją dėl tarptautinių sutarčių teisės“  (kurios dalyve yra ir LR). Šios Konvencijos 26 straipsnyje 
įtvirtintas  pacta sunt servanda principas draudžia prisijungusių prie Konvencijos šalių bandymus remiantis 
savo vidaus teisės normomis pateisinti tarptautinės sutarties nevykdymą. Netinkamas materialinės teisės 
normų aiškinimas ir taikymas yra teisinis pagrindas 2006 m. rugsėjo 12 d., Kauno rajono apylinkės teismo 
Sprendimui Civilinėje byloje Nr.2-0748-358/2006  panaikinti. 
1.2 Nevykdydamas (pažeisdamas) šio Apeliacinio skundo 1.1 dalyje įvardintų  Konvencijų teisinių normų 
reikalavimų - Kauno rajono apylinkės teismas pažeidė (nevykdė) ir užtikrinančias mano teisę į teisingą bylos 
išnagrinėjimą (teisme) Europos žmogaus teisų Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies teisines normas. 
1.3 į šią bylą Kauno rajono apylinkės teismas mane įtraukė tam nesant jokio teisinio pagrindo ir  savo 
Sprendimu man ir mano šeimai padarė itin didelę žalą – o ieškovę G. Bublienę už teisiškai nepagrįstų 
pretenzijų pareiškimą ir atvirai melagingų „įrodymų“ pateikimą apdovanojo mano paveldimos žemės sklypu. 
Tuo būdu (ieškovei suteikdamas teisiškai nepagrįstas išskirtines privilegijas) Kauno rajono apylinkės teismas 
pažeidė LR Konstitucijos 29 straipsnyje, Visuotinės Žmogaus Teisių Deklaracijos 1 straipsnyje ir Europos 
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žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvencijos 14 straipsnyje įtvirtintą civilinių santykių 
subjektų lygiateisiškumo principą bei ES Pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnį. 
 
2. dėl 2006 m. rugsėjo 12 d., priimant Sprendimą Civilinėje byloje Nr.2-0748-358/2006 Kauno rajono 
apylinkės teismo įvykdyto netinkamo Lietuvos Respublikos vidaus teisės aktų teisinių normų 
taikymo:  
2.1  2006 m. rugsėjo 12 d., priimdamas Sprendimą Civilinėje byloje Nr.2-0748-358/2006 Kauno rajono 
apylinkės teismas neinicijavo šioje byloje įvardintų, nusikaltimo požymius turinčių veikų teisinio ištyrimo 
Tuo būdu minėtas teismas neįvykdė LR Civilinio proceso kodekso 300 straipsnio reikalavimus dėl 
šių nusikaltimų požymių ištyrimo:  
2.1.1 visų byloje dalyvaujančių šalių pripažįstamo (tame tarpe ir paties Kauno rajono apylinkės teismo) 
Juozo Aisroto (Eisroto) žuvimo (tyčinio nužudymo) ištyrimo inicijavimo. Žūties datos nustatymas įrodytų, 
kad jis buvo vienas iš savo tėvo Vinco Aisroto (Eisroto) žemės valdos paveldėtojų ir kad ieškovė G. 
Bublienė savo ieškinyje atvirai meluoja, jog: Juozas Aisrotas po jo tėvo mirties  turto nepaveldėjo. 
2.1.2 mano 2006 m. balandžio 8 d., Atsiliepime (į 2006-02-17 ieškovės Genovaitės Bublienės ieškinį Civ. 
byloje Nr. 2-0748-358/2006)  Kauno rajono apylinkės teismui pareikšto antrojo prašymo: „... patikrinti ir 
patvirtinti mano šiame „Atsiliepime“ išsakytus argumentus apie  1/6 mano tėvo žemės valdos paveldėtojos 
Uršulės Eisrotaitės  (Šiliauskienės) gyvenimą ir jos mirties datą – prašau iš LR Istorijos Archyvo išreikalauti 
visus duomenis apie ją. Ji buvo ieškovės Genovaitės Bublienės tėvo Motiejaus sesuo“. Šiame prašyme 
nurodyto fakto patvirtinimas taip pat įrodytų ieškovės įvykdytą tendencingą melą (piktnaudžiavimą teise,  
siekiant apgauti teismą ir užvaldyti svetimą turtą).  
Šių nusikaltimų požymių ištyrimas ir neišvengiamas faktų pasitvirtinimas turi lemiamą reikšmę teisingam 
Civ. bylos Nr. 2-0748-358/2006 išsprendimui ir todėl yra teisinis pagrindas 2006 m. rugsėjo 12 d. Kauno 
rajono apylinkės teismo Sprendimui (šioje byloje) panaikinti (CPK 329 str., 1d.). 
 
2.2 dėl Kauno rajono apylinkės teismo draudimo (sprendžiant Civilinę bylą Nr.2-0748-358/2006) man 
pačiai pasirinkti tinkamai mano teises atstovausiantį atstovą. 
 2.2.1 dėl draudimo pasirinkti tinkamą atstovą: 
 2006 m. balandžio 8 d. Atsiliepime (į 2006-02-17 ieškovės Genovaitės Bublienės ieškinį Civ. byloje Nr. 2-
0748-358/2006) pareikštame penktajame prašyme - aš Kauno rajono apylinkės teismą prašiau: „Prašau, gerb. 
teismą leisti, kad mano interesus šioje byloje  atstovautų 2003-05-05 mano išduotą ir notariškai patvirtintą 
(registro Nr. 2-6316)  įgaliojimą mane atstovauti turintis mano sūnus Zenonas Jurgelevičius“. Kauno rajono 
teismas nurodė, kad tai draudžia įstatymas (CPK 56 str.). Tai jau antras (šioje byloje taikomas)  Lietuvos 
Respublikos vidaus įstatymas, kuris posovietinės Lietuvos teisininkams draudžia praktiškai taikyti 
aukštesnės už jį teisinės galios teisinių aktų imperatyvias teisines normas. Šio, žemesnės teisinės galios 
„teisinio akto“ taikymu,  kėsinamasi paneigti žmogaus konstitucinę teisę turėti ir reikšti savo nuomonę (žr.: 
galiojančios LR Konstitucijos 25 str 1; 2 ir 3 d.). Sukonkretinančios  LR Konstitucijos 25 
straipsnyje įtvirtintą LR piliečių konstitucinę teisę: turėti savo nuomonę ir ją nuolat vadovautis 
- imperatyvios CK 1.5 straipsnio teisinės normos mus pirmiausiai  įpareigoja elgtis protingai 
(t.y., apdairiai: patiems vertinti mūsų priimamų sprendimų aplinkybes ir patiems priimti 
sprendimus). Tačiau CPK 56 str., yra įtvirtintas prievartinis šios teisės (ir pareigos) 
delegavimas pašaliniam asmeniui... ir dar už tai sumokant. Todėl CPK 56 straipsnis savo teisine 
prasme prieštarauja imperatyvioms LR Konstitucijos 25 str., ir CK 1.5 str., teisinėms normoms ir sutinkamai 
su galiojančios LR Konstitucijos 7 straipsnio 1 d. teisine nuostata  - išvis negali būti taikomas. Šioje vietoje 
atkreipiu Kauno apygardos teismo teisėjų kolegijos dėmesį į tai, kad posovietinėje Lietuvoje iš viso nėra nei 
vieno profesionalaus, aukštąjį teisinį išsilavinimą turinčio advokato – kuris turėtų savo aiškią nuomonę apie 
mano šio Apeliacinio skundo 1.1 dalyje įvardintą sovietinio dokumento teisinės prasmės suklastojimą ir tai 
išdrįstų pareikšti viešai (kuris turėtų savigarbos ir drąsos pastebėti ir nenutylėti tiesą). Todėl CPK 56 str., 
keliamų reikalavimų vykdymas man asmeniškai reikštų nekokybiškos ir todėl visiškai netinkamos advokatų 
paslaugos prievartinį pirkimą. Tai reiškia, kad neleisdamas šioje Civ. byloje mano interesus atstovauti mano 
pasirinktam tinkamam atstovui - Kauno rajono apylinkės teismas nepagrįstai (nesant teisinio pagrindo) 
apribojo mano procesines teises ir tuo  pažeidė CPK 2; 6; 8; 11 ir 12 str., teisines normas. Dėl šių priežasčių 
tapo neįmanoma teisingai išspręsti Civ. bylą Nr. 2-0748-358/2006 ir tai yra teisinis pagrindas 2006 m. 
rugsėjo 12 d. Kauno rajono apylinkės teismo Sprendimui (šioje byloje) panaikinti (CPK 329 str., 1d.). 
2.2.2 dėl Kauno rajono apylinkės teismo atsisakymo patekinti mano prašymą dėl rūpintojo paskyrimo: 
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Sutinkamai su CPK 509 straipsnio 1 d.: „Veiksniam asmeniui, kuris dėl sveikatos būklės negali 
savarankiškai įgyvendinti savo teisių ar vykdyti pareigų, teismas pagal jo prašymą... gali nustatyti rūpybą ir 
paskirti rūpintoją“. Aš pasinaudojau šio straipsnio 2 dalyje įtvirtinta mano teise: „Pareiškimas dėl rūpybos 
nustatymo ir rūpintojo paskyrimo paduodamas apylinkės teismui pagal asmens, kuriam reikalinga rūpyba, 
gyvenamąją vietą“ ir 2006-04-24  kreipiausi į Kauno rajono apylinkės teismą dėl rūpintojo paskyrimo. 
Vykdydama CPK 509 straipsnio 3 dalies nustatytus reikalavimus: „Veiksnaus asmens pareiškime turi būti 
nurodyti rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo reikalingumo motyvai“ rūpintojo paskyrimo 
reikalingumo priežastimi aš nurodžiau Kauno rajono apylinkės teismo šaukimą man dalyvauti Civ. byloje  
Nr.2-0748-358/2006 trečiuoju asmeniu ir argumentavau, kad: „Aš, Jurgelevičienė Elžbieta, esu gimusi 1923 
m. lapkričio mėn. 15 d. Dėl mano amžiaus man sunku vaikščioti ir aš išvis negaliu važiuoti bet kokiu 
transportu (pajudėjus automobiliui man trūksta oro, neturiu kuo kvėpuoti, darosi bloga – toks pojūtis, kad 
tuoj pat sustos mano širdis). Todėl dėl itin blogo mano sveikatos stovio pati negaliu nei nuvykti surinkti  Civ. 
bylos Nr. 2-0748-358/2006 svarstyme mano teisėtiems interesams apginti man reikalingus rašytinius 
įrodymus - nei atvykti į patį šios bylos svarstymą Kauno rajono apylinkės teisme“. 
Gavęs tokio turinio mano prašymą ir siekiantis apginti   teisingumą (ir tuo būdu įvykdyti savo konstitucinę 
pareigą – žr.: galiojančios LR Konstitucijos 109 str., 1 d.: „Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik 
teismai“) - Kauno rajono apylinkės teismas privalėjo vykdyti  CPK 509 str., 3 dalies  teisines  normas: „ 
Teismas, rengdamasis nagrinėti bylą, paveda globos ir rūpybos institucijai pateikti teismui bylai išnagrinėti 
būtinus duomenis. Globos ir rūpybos institucija pateikia teismui išvadą, kurios turiniui atitinkamai taikytini 
šio Kodekso 506 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 3 punktų reikalavimai“. Tačiau Kauno rajono apylinkės teismas 
2006 gegužės 2 d., Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006 priėmė tokio turinio nutartį: 
„„Trečiasis asmuo Elžbieta Jurgelevičienė prašo šioje byloje paskirti rūpintoju jos sūnų 
Zenoną Jurgelevičių. Nurodo, kad dėl savo amžiaus ir sveikatos būklės negali tinkamai apginti savo teisėtų 
reikalavimų civilinėje byloje. 
Prašymas atmestinas. 
Sutinkamai su CPK 509 str., veiksniam asmeniui, kuris dėl sveikatos būklės negali 
savarankiškai įgyvendinti savo teisių ar vykdyti pareigų, teismas pagal jo prašymą gali nustatyti rūpybą ir 
paskirti rūpintoją. Tačiau šis klausimas negali būti nagrinėjamas kartu su ieškovės pateiktu ieškiniu / 
turi būti užvesta atskira civilinė byla, kurioje klausimai sprendžiami ypatingosios teisenos tvarka ir visiškai 
nesietini su pareikštu ieškiniu/. 
Esant šioms aplinkybėms, prašymas negali būti patenkintas. 
Sutinkamai su CPK 20 str., fiziniai asmenys turi teisę į valstybės apmokamą teisinę pagalbą įstatymu ir kitų 
teisės aktų nustatyta tvarka. 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str. teismas 
N u t a r i a :  
Elžbietos Jurgelevičienės prašymą dėl rūpintojo paskyrimo atmesti. 
Nutarties nuorašus išsiųsti pareiškėjai E. Jurgelevičienei ir kitiems proceso dalyviams. 
Nutartis neskundžiama.“ 
2006-05-02 Nutartyje Kauno rajono apylinkės teismas visiškai nepagrįstai konstatuoja, kad: „Tačiau šis 
klausimas negali būti nagrinėjamas kartu su ieškovės pateiktu ieškiniu / turi būti užvesta atskira civilinė 
byla, kurioje klausimai sprendžiami ypatingosios teisenos tvarka ir visiškai nesietini su pareikštu ieškiniu/.“ 
Kaip jau paaiškinau, aš tik tiksliai įvykdžiau CPK 509 str., teisinių normų reikalavimus ir teisingai 
nurodžiau   tų normų reikalaujamus nurodyti duomenis. Kodėl Kauno rajono apylinkės teismas mano 
įvykdytą teisingą rūpintojo paskyrimo reikalingumo priežasties nurodymą įvardija „siejimu su ieškiniu“  ir 
tuo pagrindu atmeta mano prašymą dėl rūpintojo paskyrimo - man  yra nesuprantama. Atkreipiu Kauno 
apygardos teisėjų kolegijos dėmesį į tai, kad CPK 34 ir 35 str., teisinės nuostatos įrodo, jog net bylos 
pridavimas ne tam teismui LR nėra kliūtis teisingumo vykdymui. Kauno apylinkės teismas yra pakankamai 
kvalifikuotas, kad suprastų: jog teisiškai nepagrįstai atmesdamas mano prašymą dėl rūpintojo paskyrimo - jis 
man atima teisę ir praktines galimybes gauti ir  teismui pateikti mano teisumą įrodančius įrodymus, bei 
surasti ir į teismo posėdį pasikviesti reikalingus liudytojus. Tokie teismo veiksmai visiškai užkirto kelią 
teisingo sprendimo priėmimui (tiesioginės Konstitucinės Kauno rajono apylinkės teismo pareigos  
įvykdymui) Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006 ir tai yra teisinis pagrindas 2006 m. rugsėjo 12 d. Kauno rajono 
apylinkės teismo Sprendimui (šioje byloje) panaikinti (CPK 329 str., 1d.). 
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2.3 dėl., Kauno rajono apylinkės teismo Sprendimo Civ. byloje Nr.2-0748-358/2006 neatitikimo  
vienodos teismų praktikos formavimui. 
CPK 4 str., teisinės normos nustato, kad: “ Teismai, taikydami teisę, atsižvelgia į Teismų įstatymo nustatyta 
tvarka paskelbtose kasacine tvarka priimtose nutartyse esančius teisės taikymo išaiškinimus“. Taip teismų 
praktikoje įtvirtinami teisingumo ir lygiateisiškumo principai, kurie reikalauja, kad panašios civilinės 
bylos būtų sprendžiamos vienodai. Todėl esant tokioms pačioms faktinėms aplinkybėms teisės normas 
būtina aiškinti ir taikyti vienodai. Teismui nagrinėjant bylą  faktiniu požiūriu identišką kitai, ankstesnei 
civilinei bylai, kur buvo suformuluota teisės aiškinimo ir taikymo taisyklė, ir naujoje byloje privalu ta 
teisės aiškinimo ir taikymo taisykle vadovautis. Ši nuostata išreiškia teismo precedento doktrinos esmę. 
Tačiau teismo precedentą galima taikyti tik jeigu ankstesnės civilinės bylos ratio decidendi (sprendimo 
pagrindas) sutampa su nagrinėjamos bylos ratio decidendi, t. y. jeigu abi bylos faktiniu atžvilgiu yra 
tokios panašios, kad nagrinėjamoje byloje lygiateisiškumo, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo 
principai reikalauja remtis teismo sprendimu, priimtu ankstesnėje byloje. 
Todėl 2006 m. rugsėjo 12 d., Kauno rajono apylinkės teismui pradedant nagrinėti Civ. bylą Nr.2-0748-
358/2006 tiek ieškovės G. Bublienės, tiek trečiojo asmens E. Jurgelevičienės (t.y., mano) teisės į paveldimą 
žemės valdą turėjo būti ginamos pagal  LR jau susiformavusią tokių bylų sprendimo praktiką. Ginčų, 
susijusių su nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimu, žinybingumą Lietuvos Aukščiausiasis 
Teismas (LAT) yra išaiškinęs Civilinėje byloje Nr.3K-3-384/1999 m.(citatos pradžia): 
„Civilinių bylų žinybingumas yra  teismo kompetencija nagrinėti ir spręsti ginčus dėl teisės. Žinybingumo 
apimtis tiesiogiai priklauso nuo teisės kreiptis į teismą teisminės gynybos apimties. Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis nustato, kad “asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, 
turi teisę kreiptis į teismą”. Ieškovė P.Roževičienė, kaip buvusio savininko teisių perėmėja,  kreipėsi į teismą 
prašydama apginti  pažeistą nuosavybės teisę neteisėtai nacionalizuojant turtą (nuosavybės teisė yra viena 
pagrindinių žmogaus konstitucinių teisių, įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 str.). Bet kokios 
teisės, taip pat ir nuosavybės teisės realumas, priklauso nuo galimybės ją apginti efektyviais gynimo būdais. 
Pripažinus, kad pažeistos nuosavybės teisės negalima ginti teismine tvarka, kiltų abejonių, ar įstatymo 
pripažinta teisė atkurti pažeistą nuosavybės teisę yra reali.  
Tiek teisė kreiptis į teismą, tiek ir nuosavybės teisė yra vienos pagrindinių žmogaus teisių, kurias gina 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (toliau – Konvencija). Ir Lietuvos CK 
(606 str.),  ir CPK (482 str.) įtvirtina tarptautinės teisės prioriteto prieš vidaus teisę principą.  Lietuvos 
Respublikai  ratifikavus Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos  konvenciją, ji tapo sudėtine 
Lietuvos teisės sistemos  dalimi, todėl teismai Lietuvos vidaus teisę turi aiškinti ir taikyti šios Konvencijos 
kontekste ir, esant vidaus teisės ir Konvencijos nuostatų  kolizijai,  suteikti prioritetą Konvencijos 
nuostatoms.  
Nagrinėjamos  bylos aspektu svarbios yra dvi  Konvencijos normos. Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis 
įtvirtina, kad nustatant kiekvieno asmens civilines teises ir pareigas, jis turi teisę, kad jo byla būtų 
nagrinėjama pagal įstatymą sudaryto nepriklausomo ir nešališko teismo. Europos Žmogaus Teisių Teismas 
daugelyje  savo sprendimų konstatavo, kad ši Konvencijos norma įtvirtina ne tik procesines garantijas 
nagrinėjant bylą teisme, bet ir teisę kreiptis į teismą. Šio Teismo požiūriu, teisė kreiptis į teismą yra vienas iš 
teisinės valstybės kriterijų, todėl galimybės kreiptis į teismą nebuvimas keltų abejonių, ar  valstybė, kurioje ši 
teisė ribojama ar nepripažįstama, yra teisinė. Vadinasi, demokratinėje ir teisinėje valstybėje bet koks ginčas 
dėl teisės, juo labiau ginčas dėl vienos pagrindinių žmogaus teisių - nuosavybės teisės - turi būti žinybingas 
teismui. Europos Žmogaus Teisių Teismo požiūriu, kurį jis nuosekliai nuolat patvirtina, principas, kad bet 
kuris civilinis ginčas gali būti perduotas nagrinėti ir spręsti teismui, yra vienas iš visuotinai pripažintų 
fundamentalių teisės principų (1975 m. vasario 21 d. sprendimas Golder v. United Kingdom byloje;  1994 m. 
gruodžio 9 d. sprendimas The Holy Monasteries v. Greece byloje;  1998 m. gegužės 22 d. sprendimas 
Vasilescu v. Romania byloje ir kt.).  
Europos Žmogaus Teisių  Teismas, aiškindamas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos Pirmojo protokolo 1 straipsnį, nurodė, kad  asmeniui, net ir neturinčiam fizinės galimybės 
naudotis ar disponuoti jam anksčiau priklausiusiu daiktu, turi būti suteikta teisė kreiptis į teismą dėl savo 
nuosavybės teisės į tą daiktą gynimo ir įgyvendinimo (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą 
Vasilescu v.Romania byloje, kuriame Teismas konstatavo, kad aplinkybė, jog pareiškėjo turtas prieš keletą 
dešimtmečių buvo de facto konfiskuotas, neatėmė iš jo teisės ginti savo pažeistą nuosavybės teisę, o 
nuosavybės teisė, kaip viena pagrindinių civilinių teisių, turi būti ginama teismine tvarka). 
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Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, aiškindamas Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalį, įtvirtinančią 
asmens teisę kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo, 1997 m. spalio 1 d. nutarime nurodė, kad 
“neginamos žmogaus teisės ir laisvės taptų beprasmės, jeigu nebūtų atsižvelgiama į visuotinę taisyklę ubi jus 
ibi remedium: jei įstatymas suteikia teisę, jis duoda ir priemonę jai apginti [...]. Viena pagrindinių žmogaus 
teisių gynimo garantijų yra jo teisė kreiptis į teismą. Šios teisės įgyvendinimą lemia paties asmens 
suvokimas, kad jo teisės ar laisvės pažeidžiamos. Niekas negali kliudyti jam kreiptis į teismą. Kreipimasis į 
teismą yra subjektyvi procesinė Konstitucijos garantuota asmens teisė.” 
Išdėstyti argumentai leidžia teigti, kad šiandien civilinių bylų žinybingumo teismui klausimą reikia spręsti 
remiantis pirmiausia Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalies, Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatomis ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika. Ta 
aplinkybė, kad 1997 m. liepos 1 d. Įstatymo 17 - 19 straipsniai nustato, jog piliečių prašymus dėl nuosavybės 
teisės į žemę atkūrimo nagrinėja ir sprendimus  dėl nuosavybės teisių atkūrimo priima Vyriausybės įgaliotos 
institucijos, o teismas nagrinėja tik skundus dėl šių institucijų priimtų sprendimų, negali būti pakankamas 
teisinis pagrindas teigti, kad bylos dėl nuosavybės teisės atkūrimo teismui nežinybingos. Įstatymo 17-18 
straipsniuose nustatyta administracinė piliečių prašymų nagrinėjimo tvarka vertintina kaip išankstinė 
neteisminė nuosavybės teisės atkūrimo klausimų sprendimo procedūra (CPK 150 str. 2d. 2p.). Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 1999 m. balandžio 12 d. nutartyje, priimtoje 
Mykolas Jankauskas v. Jonavos rajono žemėtvarkos skyrius  byloje, konstatavo, kad pagal 1997 m. liepos 1 
d. Įstatymo 17-19 straipsnius reikalavimas dėl nuosavybės teisės atkūrimo gali būti nagrinėjamas teismine 
tvarka tik po to, kai suinteresuotas asmuo yra pasinaudojęs neteismine šio klausimo sprendimo tvarka.  
Teismas, nagrinėdamas piliečio skundą dėl Vyriausybės įgaliotos institucijos priimto sprendimo 1997 m. 
liepos 1 d. Įstatymo 19 straipsnio tvarka sprendžia ne tik šio sprendimo teisėtumo klausimą, bet kartu 
nagrinėja ir klausimą dėl piliečio teisės atkurti nuosavybės teisę į išlikusį nekilnojamąjį turtą. Teismas gali 
pripažinti institucijos sprendimą atsisakyti atkurti nuosavybės teisę neteisėtu tik tuo atveju, jeigu jis 
konstatuoja, kad pilietis turi teisę atkurti nuosavybės teisę. Taigi administracinės institucijos sprendimo 
neteisėtumo konstatavimas yra antrinis, nes galimas tik konstatavus piliečio teisę į nuosavybės teisės į 
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimą. Pripažinus, kad bylos dėl nuosavybės teisės atkūrimo teismui apskritai 
nežinybingos, pagrindinės žmogaus konstitucinės teisės – nuosavybės teisės – gynimas priklausytų išimtinai 
nuo viešosios administracijos, kas prieštarautų tiek Konstitucijos 30 straipsniui, tiek ir Europos žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsniui ir šios Konvencijos Pirmojo protokolo 1 
straipsniui. Netgi teismui pripažinus institucijos veiksmus neteisėtais ir įpareigojus ją  atkurti nuosavybės 
teisę, žmogaus teisė nebūtų apginta, jeigu ši institucija atsisakytų vykdyti teismo sprendimą. Ikiteisminė 
nuosavybės teisės atkūrimo klausimų sprendimo tvarka nustatyta siekiant operatyviau spręsti šiuos 
klausimus, taip pat atsižvelgiant į tai, kad faktiniu grąžintino nekilnojamojo turto valdytoju ir naudotoju yra 
valstybė. Kilus ginčui tarp pretenduojančiojo ir valstybės dėl nuosavybės teisės atkūrimo, šį ginčą sprendžia 
teismas, kuris turi išspręsti ne tik valstybės institucijos veiksmų teisėtumo klausimą, bet ir priimti galutinį 
sprendimą dėl piliečio teisės – ar turi jis teisę į nuosavybės teisės atkūrimą. Pilietis tokiu atveju savo teisę 
gali ginti remdamasis  teismo sprendimu (citatos pabaiga).  
Posovietinėje Lietuvoje (tikrovėje niekuomet teisiškai nenutrūkusios) piliečių nuosavybės teises 
atkuriamos pagal 1997- 07-01 Lietuvos Respublikos Seimo  priimtą „Lietuvos Respublikos piliečių 
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą”  Nr.VIII-359. Šio įstatymo taikymo metu 
nesąžiningiems asmenims atsiranda  galimybės pakartotinai pareikšti teises į turto dalį (kurią jau kartą buvo 
gavę ir pardavė giminaičiams, arba už kurią jiems jau buvo išmokėta tiesioginė piniginė kompensacija). Taip 
yra todėl, kad šiuo įstatymu neginama piliečių teisė į realiai valdytą turtą – o „teisiškai atkuriamos“ 
niekuomet teisiškai nenutrūkusios piliečių nuosavybės teisės. Kam tos teisės atkuriamos – reglamentuoja šis 
įstatymas. Tai savo ruožtu reiškia, kad šiuo įstatymu teisiškai nepagrįstai išplečiamas pretendentų į konkretų 
turtą kiekis  ir tuo būdu pakeičiama praeityje buvusi faktinė to turto valdymo situacija. Teisės teorijoje 
neabejojama, kad teisinio reguliavimo srityje galioja taisyklė lex retro non agit, t.y. teisės aktas neturi 
atgalinio veikimo galios. Šios Civ. bylos turinys įrodo, kad praktiškai taikant 1997- 07-01 LR įstatymą  
Nr.VIII-359. minėta taisyklė gali būti pažeidžiama.  
Atkreipiu Kauno apygardos teismo teisėjų kolegijos dėmesį į tai, kad iki Kauno rajono apylinkės teismui 
priimant  2006 m. rugsėjo 12 d., Sprendimą Civ. byloje Nr.2-0748-358/2006 tiek ieškovės G. Bublienės , tiek 
trečiojo asmens E. Jurgelevičienės (t.y., mano) teisinė padėtis nuosavybės teisių atkūrimo srityje buvo 
vienoda: Kauno apskrities viršininkas savo 2005-05-09 įsakymais Nr.02-05-8829 ir Nr.02-05-8830 abiem 
atsisakė atkurti nuosavybės teises. Pagal mano čia pacituotą LAT išaiškinimą Civ., byloje Nr.3K-3-384/1999 
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tiek ieškovės G. Bublienės , tiek mano teisės į teisiškai pagrįstų teisių gynybą teisme taip pat buvo visiškai 
vienodos. Kauno rajono apylinkės teismas - tiek nagrinėdamas 2006-02-17 ieškovės Genovaitės Bublienės 
ieškinį Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006 tiek mano 2006 m., balandžio 8 d. Atsiliepimą į šį ieškinį privalėjo 
ištirti: 
1) ar ieškovė R. Bublienė ir trečiasis asmuo E. Jurgelevičienė (t.y., aš) turime teisę į nuosavybės teisių 
atkūrimą? 
2) ar LR Vyriausybės įgaliotos atkurti piliečių nuosavybės teises institucijos priimtas sprendimas yra 
teisėtas? 
3) „...priimti galutinį sprendimą dėl piliečio teisės – ar turi jis teisę į nuosavybės teisės atkūrimą. Pilietis 
tokiu atveju savo teisę gali ginti remdamasis  teismo sprendimu“ 
Netinkamas materialinės teisės normų aiškinimas ir taikymas yra teisinis pagrindas 2006 m. rugsėjo 12 d., 
Kauno rajono apylinkės teismo Sprendimui Civilinėje byloje Nr.2-0748-358/2006  panaikinti. 
Faktas, kad priimdamas 2006 m. rugsėjo 12 d., Sprendimą Civilinėje byloje Nr.2-0748-358/2006 Kauno 
rajono apylinkės teismas netyrė visus byloje pareikštus reikalavimus arba juos netyrė taip – kaip to reikalauja 
LR susiformavusi vienoda teismų praktika - yra teisiniu pagrindu tam Sprendimui panaikinti (CPK 329 str., 7 
d.).  
  
2.4 dėl ypatingosios teisenos taikymo. 
Kadangi ieškovė G. Bublienė savo 2006-02-17 ieškinyje Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006 Kauno rajono 
apylinkės teismą prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą. Savo 2006 m. balandžio 8 d. Atsiliepimo 2.3 
dalyje aš įrodžiau, kad ieškovė ne naujai nustatinėja juridinę reikšmę turintį faktą – bet ne instancine tvarka 
bando pakeisti kito Kauno rajono apylinkės teismo teisėjo priimtą ir įsigaliojusį teismo sprendimą byloje, 
kurioje nustatomas tos pačios žemės valdos valdymo nuosavybės teise juridinis faktas. Tuo atveju – jeigu šis 
ieškovės G. Bublienės pareikštas reikalavimas būtų spręstinas Kauno rajono apylinkės teisme – jis turėtų būti 
spręstinas ypatingosios teisenos tvarka ir surašytas tinkama forma ir būti tinkamo turinio (CPK 443 str., 2 d.). 
CPK 443 str., 8 d. nustatyta, kad nagrinėdamas bylą ypatingosios teisenos nustatyta tvarka „teismas turi imtis 
visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išaiškintos bylos aplinkybės“. Kaip išsiaiškinome šio 
Apeliacinio skundo kitose dalyse (ir ypač 2.3 dalyje) – Kauno rajono apylinkės teismas tų priemonių 
nesiėmė.  CPK 443 str., 9 d. nustatyta, kad „Teismas, nagrinėjantis bylas ypatingąja teisena, neturi teisės 
priimti sprendimo už akių“. Kauno rajono apylinkės teismas šioje byloje ne tik juridinę reikšmę turintį faktą 
nustatė nedalyvaujant mano atstovui, bet (kaip jau išsiaiškinome šio Apeliacinio skundo 2.2 dalyje) neleido 
byloje dalyvauti mano atstovui ir neleido paskirti rūpintoją.  
Šioje Apeliacinio skundo dalyje nurodyti netinkamo materialinės ir procesinės teisės taikymo faktai (CPK 
330 str., ir CPK 329 str., 1 d)  yra teisinis pagrindas Kauno rajono apylinkės teismo Sprendimui Civilinėje 
byloje Nr.2-0748-358/2006  panaikinti. 
 
2.5 dėl pranešimo apie teismo posėdį. 
 Kauno rajono apylinkės teismas man išvis nepranešė apie 2006 m. rugsėjo 12 d., teismo posėdį Civ. byloje 
Nr.2-0748-358/2006. Tai yra absoliutus pagrindas tame teismo posėdyje priimto Kauno rajono apylinkės 
teismo Sprendimo panaikinimui (CPK 329 str., 3.1) d.). 
. 
2.6 dėl teismo proceso kalbos taisyklių pažeidimo. 
Siekdamas laike atgal pakeisti 1995-09-06 Kauno rajono apylinkės teisme teisėjo  A. Urbšio nagrinėtos Civ.  
bylos „Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo“ Nr. 2-910/95 teisminio nagrinėjimo metu nustatytus 
faktus dėl mano paveldimos šeimyninės žemės valdos valdymo nuosavybės teise - Kauno rajono apylinkės 
teismas savo Sprendimo Civ. byloje Nr.2-0748-358/2006 dalį pagrindžia daug kartų keistu ir papildytu (tų 
pakeitimų ir papildymų nesusisteminant), į lietuvių kalbą neišverstu Napoleono kodeksu (nenurodydamas 
konkretaus to kodekso straipsnio). Kauno rajono apylinkės teismas Napoleono kodeksą taiko nepagrįstai, nes 
nepriklausomos Lietuvos (iki 1940-06-15) teismų praktikoje yra faktai apie tai, kad žmonos paveldi lygią su 
vaikais nekilnojamojo turto dalį.  Be to savo 2006 m. rugsėjo 12 d., Sprendimą Civ. byloje Nr.2-0748-
358/2006 pagrįsdamas Napoleono kodeksu  Kauno rajono apylinkės teismas pažeidžia CPK 329 str., 3.1) d. 
(proceso kalbos taisykles). Tai yra absoliutus pagrindas tame teismo posėdyje priimto Kauno rajono 
apylinkės teismo Sprendimo panaikinimui (CPK 329 str., 3.1) d.). 
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2.7  dėl  Kauno rajono apylinkės teismo priimto sprendimo visiško teisinio nemotyvavimo (sprendimas 
yra be motyvų). 
2006 m. rugsėjo 12 d., Kauno rajono apylinkės teismo Sprendimas Civilinėje byloje Nr.2-0748-358/2006 yra 
visiškai teisiškai nemotyvuotas (be motyvų). Tai yra absoliutaus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas 
(CPK 329 str., 2.4) d.)“ (citatos pabaiga) ir: 
 
3 dokumentas – tai 2007 m. sausio mėn. 30 d., mano įgalioto advokato Šarūno Vilčinsko Lietuvos 
Aukščiausiajam Teismui adresuotas „Kasacinis skundas“ (citatos pradžia): 
„Materialinės teisės normų pažeidimai: 
Pirma: negalima sutikti su teismų nuomone apie Napoleono kodekso taikymą ir teismų teiginį, kad 1937 m. 
mirusio ir (iki savo mirties) nuosavybės teise Kauno rajone Ringaudų kaime turėjusio 9,035 ha žemės valdą 
Vinco Eisroto (Aišroto) (savininko pavardė taip įrašyta 1993-04-23 Lietuvos Valstybinio Archyvo pažymoje 
Nr.17-E) našlė Elzbieta Eisrotienė pagal Napoleono kodeksą negalėjo paveldėti lygią dalį žemės su jo 
vaikais: Uršule Eisrotaite, Motiejumi Eisrotu (ieškovė G. Bublienė yra jo anūkė) Ona Eisrotaite 
(Miknevičiene),  Elzbieta Eisrotaite (manimi – dabar Jurgelevičiene) ir Juozu Eisrotu (Aišrotu).  Pagrįsdami 
savo sprendimus teismai nenurodo ne tik konkretų Napoleono kodekso straipsnį, bet nenurodo ir konkrečią 
redakciją. Jeigu tokia taisyklė tame kodekse ir buvo – tai ji buvo to kodekso priėmimo metu, apie 1804 
metus, o vėliau buvo pakeista. Priimdami savo sprendimus teismai negali vadovautis abstrakčiu įstatymu, nes 
tai kliudo žmogui ginti savo teises.  
 Jeigu po savininko V. Eisroto mirties - jo nuosavybės teise turėta žemės valda pagal Napoleono kodeksą 
būtų buvusi padalinta jo paveldėtojams – tai visi paveldėtojai privalėjo gauti lygias tos žemės dalis.   Byloje 
esantys duomenys tokio padalijimo buvimo faktą visiškai paneigia, nes Ona Eisrotaitė (Miknevičienė) 
paveldėjo 4,5 ha. Šį faktą yra patvirtinęs Kauno rajono apylinkės teismas. 
 Antra – susiję su pirma. Teismai privalėjo išsiaiškinti ir tiksliai nustatyti – kas 1937 m., Vinco Eisroto 
mirties dieną buvo jo įpėdiniai ir turėjo teisę paveldėti jo turtą. Tai ne mano išsigalvojimas, bet  1997-07-01 
Lietuvos Respublikos Seimo priimto įstatymo Nr.VIII-359 „Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių 
į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo istatymo“ 2 str., reikalavimas. Nuo turinčių teisę paveldėti ir 
paveldėjusių žemę įpėdinių skaičiaus priklauso žemės sklypo - į kurį kiekvienam iš paveldėtojų atkuriamos 
nuosavybės teisės, - dydis. Todėl šio įstatymo reikalavimo nesilaikymas - neleidžia atkurti teisingumą 
konkretaus asmens atžvilgiu.  
Teismai nesiaiškino Vinco Eisroto sūnaus, Juozo Eisroto (Aišroto) žuvimo aplinkybių ir laiko bei  fakto apie 
jo teises paveldėti ir nenustatė, kas galėjo po jo mirties paveldėti (ir paveldėjo) jam galėjusią priklausyti 
žemės dalį.  
Teismai taip pat nesiaiškino dėl Vinco Eisroto dukters Uršulės Eisrotaitės (Šiliauskienės) –žemės valdos 
dalies paveldėjimo. Ji taip pat turėjo teisę paveldėti.  
Tai yra akivaizdūs materialinės teisės normų pažeidimai.  
Trečia: mano požiūriu teismai neteisingai aiškino ir taikė 1940 m. liepos 22 d., sovietinio Liaudies Seimo 
deklaraciją , kuri yra 1997- 07-01 įstatymo Nr.VIII-359 priėmimo teisiniu pagrindu. Teismai aiškino, kad 
nuo tos deklaracijos priėmimo momento visa visiems Lietuvos Respublikos piliečiams priklausiusi žemė  
tapo valstybės nuosavybe. Tačiau toje pačioje deklaracijoje ir jos vykdymą reglamentuojančiuose kituose to 
laikotarpio sovietiniuos teisės aktuose yra nustatyta, kad iki 30 ha žemės ploto valdžiusių žemės savininkų 
žemė yra užtvirtinama amžinam jų (ir jų šeimų) naudojimuisi ir tokią padėtį sovietinė valstybė įsipareigoja 
ginti savo įstatymais: „Visokie bandymai pasikėsinti į asmeninę valstiečių nuosavybę arba prieš darbo 
valstiečių valią, primetant jiems kolchozų organizaciją, bus griežtai nubausti, kaip kenkią liaudies ir 
valstybės interesams“. Kaip žinome V. Eisrotas nuosavybės teise valdė tik 9,035 ha. Todėl jo žemės valda 
pagal 1940 m., sovietinius įstatymus nebuvo nacionalizuota - o liko jo (ir jo šeimai) amžinam naudojimui 
skirta asmenine  nuosavybe. Amžinas teisėto savininko naudojimasis savo žeme ir posovietinių valdininkų 
vykdomas tos žemės paėmimas ir perskirstymas tiek teisine tiek ekonomine prasmėmis yra visiškai skirtingi 
dalykai. Iš byloje esančių archyvo pažymų akivaizdu, kad ši konkreti žemės valda 1940 metais nebuvo 
nacionalizuota ir jos teisėti paveldėtojai ją dirbo (ir valstybei mokėjo žemės mokesčius) iki savanoriško 
įstojimo į kolektyvinius ūkius (kooperatyvus) 1950 m. Tuo metu V. Eisroto  žemės valdoje jau buvo 
susiformavę 2 atskiri ūkiai po 4,5 ha ploto kiekvienas - iš kurių vieną valdė mano motina Elzbieta Eisrotienė, 
aš ir mano brolis Juozas (iki jo žūties 1946 m., pavasarį - o kitą - A. Miknevičius.   Todėl prieš  tolesniam 
šios žemės valdos likimui nulemti  taikant 1997-07-01 LR įstatymą Nr.VIII-359  būtina papildomai įrodyti, 
kad ne aš - būdama teisėta paveldėtoja - bet Lietuvos valstybė turi teisinį pagrindą disponuoti šią žemės 
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valda. Šioje byloje tai įrodančių dokumentų nėra - todėl ir šiuo atveju teismų priimti sprendimai grindžiami 
abstrakčiu įstatymo traktavimu.   
Savo Atsiliepimo į 2007-02-17 ieškovės G. Bublienes ieškinį Civ. Byloje Nr.2-0748-358/2006 (ketvirtojo 
puslapio II pastraipoje nuo viršaus) aš nurodžiau faktus, kad mano teises gina LR galiojančios Europos 
žmogaus teisių Konvencijos 1 protokolo 1 str., teisinės normos: 
„Aš nuo 1991m., praktiškai - o nuo1996m., ir juridiškai (kadangi mokėjau valstybės oficialiai paskirtus 
žemės mokesčius) - iki 1998 m.  valdžiau savo  paveldėtą žemės valdą. Todėl nuo 1996-11-12 d., - kuomet  
Kauno apskrities administracija mano (Elzbietos Jurgelevičienės) paveldimą žemę oficialiai priskyrė 
„grąžinamai žemei“ ir aš (po to priskyrimo) vykdydama valstybės įpareigojimą  - valstybei mokėjau žemės 
mokesčius (žr.: Pridedamas dokumentas Nr.4) – mano nuosavybės teises į šią žemę gina  Europos žmogaus 
teisių Konvencijos 1-ojo Protokolo 1 straipsnio teisinės normos“. 
Teismai šių faktų išvis netyrė. 
Ši aplinkybė taip pat įrodo, kad mūsų šeimos (iki 1950 m.) valdyta 4,5 ha ploto V. Eisroto žemės valdos dalis 
- negali būti dalijama lygiomis dalimis tarp kitų V. Eisroto paveldėtojų.  
II. Procesinės teisės normų pažeidimai: 
Pirma – man nebuvo pranešta apie 2006-09-12 Kauno rajono apylinkės teismo posėdį. Šiais savo veiksmais 
teismas grubiai pažeidė LR Civilinio Proceso  Kodekso 133 str., 1 ir 2 d., reikalavimus, nes teismas 
kiekvienam byloje dalyvaujančiam asmeniui privalo pranešti apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką. Aš 2006-
09-12 Kauno rajono apylinkės teismo posėdyje suprantama ir nedalyvavau – nes apie posėdį nežinojau. CPK 
329 str., 3d., 1p.,nustato, kad apeliacinės instancijos teismas turėjo panaikinti  2006-09-12 teismo sprendimą, 
nes šalies nedalyvavimas teismo posėdyje – kuomet tai šaliai apie teismo posėdį nepranešta – yra absoliutus 
(tame posėdyje priimto) teismo sprendimo negaliojimo pagrindas. 
Antra – teismai pažeidė ir atstovavimo man teises. Jeigu teismai laikėsi nuomonės, kad mano sūnus Zenonas 
Jurgelevičius pagal naujojo CPK nustatytas taisykles negali atstovauti mano interesus, jeigu teismas nenorėjo 
kad man būtų paskirtas rūpintojas – tai  teismas privalėjo pagal Lietuvos valstybės nustatytą teisinės 
pagalbos suteikimo tvarką paskirti advokatą – kuris šioje byloje būtų atstovavęs mano interesus. Tai padaryta 
nebuvo. 
Šie nurodyti du procesinės teisės pažeidimai sąlygojo dar vieną pažeidimą. Man sukliudė surinkti ir 
teismui pateikti įrodymus bei duoti paaiškinimus – kurie turėtų esminės reikšmės šioje byloje priimtam 
teismo sprendimui. Aš negalėjau teismui pateikti prašymą į teismą iškviesti ir apklausti šiuos liudytojus: 
Bronę Šilinskienę, Onutę Zaicevičienę, Rimantą Dovydaitį ir Kazimierą Dovydaitį – kurie teisme būtų 
patvirtinę, kad (priešingai nei teikia ieškovė) V. Eisroto sūnus Juozas Eisrotas niekur nebuvo išvykęs ir visą 
laiką gyveno savo tėviškėje, Ringaudų kaime Kauno rajone ir 1946 m. kovo mėnesį sovietinių „istrebitelių“ 
buvo nužudytas. Tuomet jis buvo apie 18 metų amžiaus (visus jo dokumentus paėmė minėti „istrebiteliai“). 
Liudininkės taip pat būtų patvirtinę, kad Vincas Eisrotas savo žemės valdą vaikams padalino dar būdamas 
gyvas, maždaug 1932 metais, nes dėl savo senyvo amžiaus nepajėgė tą žemę apdirbti. Liudininkai taip pat 
būtų patvirtinę, kad apie 1932 m., išdalindamas savo vaikams savo Kauno rajone Ringaudų kaime 
nuosavybės teise valdytą 9,035 ha ploto  žemės valdą - V. Eisrotas (Aišrotas) savo sūnui Motiejui Eisrotui 
(Aišrotui) ir savo dukrai Uršulei Eisrotaitei (Aišrotaitei) už jų paveldimas tos žemės valdos dalis – (jiems) 
išmokėjo pinigines kompensacijas. Šie liudininkų parodymai paneigtų bet kokias ieškovės G. Bublienės 
pretenzijas į V. Eisroto valdytą žemę – nes ji reiškia savo pretenzijas į tai – už ką jos tėvas yra gavęs piniginį 
atlyginimą. Tai paaiškina faktą - kodėl jokiuose dokumentuose nėra net mažiausios užuominos apie Kauno 
rajone Ringaudų kaime Motiejaus Eisroto (Aišroto)  valdytą žemes valdą.  
Pažymime, jog CPK taisyklių pažeidimas pasireiškė ir tuo, kad Kauno apygardos (apeliacinės 
instancijos) teismas neargumentuotai (be jokių įrodymų) teigia, jog:  
1. trečiasis asmuo E. Jurgelevičienė  (t.y., aš) neprašiau teismą mane atleisti iš trečiojo asmens pareigų šioje 
byloje (žr.: 2006-12-07 Kauno apygardos teismo Nutarties Civ. byloje Nr.2A-1335-343/2006 4 psl., 
paskutiniąją pastraipą). 
 Savo Atsiliepimo į 2007-02-17 ieškovės G. Bublienes ieškinį Civ. Byloje Nr.2-0748-358/2006 2 psl., 
paskutinėje (Nr.2.2.2)  pastraipoje aš pateikiau savo motyvus – kodėl šioje byloje negaliu būti trečiojo 
asmens pareigose.  
2. Toje pačioje pastraipoje Kauno apygardos teismas teigia, kad E. Jurgelevičienė: „... nepateikia ir įrodymų, 
kad ieškovei natūra sugrąžinama dalis trečiojo asmens valdomo žemės sklypo“.  
Savo Atsiliepimo į 2007-02-17 ieškovės G. Bublienes ieškinį Civ. byloje Nr.2-0748-358/2006 (ketvirtojo 
puslapio 2 pastraipoje nuo viršaus) aš nurodžiau faktus, kad po Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo 
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1990-03-11 aš faktiškai valdžiau savo paveldimą žemės valdą ir todėl mano teises gina LR galiojančios 
Europos žmogaus teisių Konvencijos 1 protokolo 1 str., teisinės normos (citatos pradžia): 
„Aš nuo 1991m., praktiškai - o nuo1996m., ir juridiškai (kadangi mokėjau valstybės oficialiai paskirtus 
žemės mokesčius) - iki 1998 m.  valdžiau savo  paveldėtą žemės valdą. Todėl nuo 1996-11-12 d., - kuomet  
Kauno apskrities administracija mano (Elzbietos Jurgelevičienės) paveldimą žemę oficialiai priskyrė 
„grąžinamai žemei“ ir aš (po to priskyrimo) vykdydama valstybės įpareigojimą  - valstybei mokėjau žemės 
mokesčius (žr.: Pridedamas dokumentas Nr.4) – mano nuosavybės teises į šią žemę gina  Europos žmogaus 
teisių Konvencijos 1-ojo Protokolo 1 straipsnio teisinės normos“ (citatos pabaiga).  
 LR Konstitucinis teismas 1994-05-27 bylos Nr.12/93 nutarime nustatė, kad: 
„...Tokių okupacinės valdžios savivalės aktų pagrindu negalėjo atsirasti ir neatsirado teisėta valstybinė 
nuosavybė, nes neteisės pagrindu negali atsirasti teisė. Todėl ir tokiu būdu iš žmonių atimtas turtas laikytinas 
tik faktiškai valstybės valdomu turtu“. Po nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo 1990-03-11 aš  iki 
1998 m., faktiškai valdžiau mano paveldimos žemės valdą, toje valdoje auginau žemės ūkio produkciją ir - 
valstybės reikalavimu - už tai valstybei mokėjau (valstybės) nustatyto dydžio žemės mokesčius. Tai 
(sutinkamai su LR Konstitucinio teismo išaiškinimu 1994-05-27 bylos Nr.12/93 nutarime, kad: piliečių 
nuosavybės teisės faktiškai yra nenutrūkę) įrodo - jog iki 1998 m., faktiniu  (teisiškai nenutrūkusios!) 
nuosavybės teise man priklausančios žemės valdytoju buvau aš – o ne valstybė. Todėl vėlesnį, tos, man 
nuosavybės teise priklausančios žemės valdos  faktinio  valdymo nutraukimą  neleidžia man faktiškai valdant 
savo paveldimą žemę Lietuvos valstybėje galiojusios (ir tebegaliojančios) LR Konstitucijos 23 str., ir tuo 
metu LR įsigaliojusios  Europos žmogaus teisių Konvencijos 1-ojo Protokolo 1 str., teisinės normos 
(Lietuvos Respublika EŽT Konvencijos 1-ąjį Protokolą ratifikavo 1995 m. gruodžio 7 dieną įstatymu Nr. I-
1117. Ratifikacinius raštus Europos Taryboje LR deponavo 1996 m. gegužės 27 dieną).   
3. 2006-12-07 Kauno apygardos teismo Nutarties Civ. byloje Nr.2A-1335-343/2006, 5 psl., pirmojoje 
pastraipoje (nuo psl., viršaus)  teigiama, kad (citatos pradžia):  
„Kolegija nesutinka su motyvu, kad teismas, priimdamas sprendimą šioje civilinėje byloje, neįvykdė LR 
Civilinio proceso kodekso 300 straipsnio reikalavimų dėl nusikaltimų požymių ištyrimo, nes neiniciavo 
Juozo Aisroto (Eisroto) žuvimo (tyčinio nužudymo) ištyrimo, bei nerinko įrodymų apie žemės valdos 
paveldėtojos Uršulės Eisrotaitės (Šiliauskienės) gyvenimą ir jos mirties datą, nes tai nėra susiję su pareikštu 
ieškiniu. Apeliantė neteisingai aiškina CPK 300str.. Šis straipsnis numato, kad teismas, nagrinėdamas 
bylą ir padaręs išvadą, kad dalyvaujantis byloje asmuo ar kitas asmuo atliko veiksmus, kuriuose yra 
nusikaltimo požymių, apie tai praneša prokurorui. Duomenų apie tai, kad byloje dalyvaujantys asmenys ar 
kiti asmenys padarė veiksmus, turinčius nusikaltimo požymių, nėra, todėl nebuvo ir apie ką pranešti 
prokurorui, o juo labiau tirti nusikaltimų požymius ar kokių nors asmenų gyvenimo ir mirties faktus (citatos 
pabaiga).  
Šiame Kasaciniame skunde, kaip vieną iš savo nesutikimo su teismų sprendimais motyvų jau (žr.: II 
materialinės teisės normų pažeidimą) nurodėme, kad (citatos pradžia): „Teismai privalėjo išsiaiškinti ir 
tiksliai nustatyti – kas 1937 m., Vinco Eisroto mirties dieną buvo jo įpėdiniai ir turėjo teisę paveldėti jo turtą. 
Tai ne mano išsigalvojimas, bet  1997-07-01 Lietuvos Respublikos Seimo priimto įstatymo Nr.VIII-359 
„Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo“ 2 str., 
reikalavimas. Nuo turinčių teisę paveldėti ir paveldėjusių žemę įpėdinių skaičiaus priklauso žemės sklypo - į 
kurį kiekvienam iš paveldėtojų atkuriamos nuosavybės teisės, - dydis (citatos pabaiga).  
Tokius pačius reikalavimus yra suformavusi ir jų pagrįstumą teisiškai argumentavusi LAT suformuota 
teismų praktika (žr.: šio Kasacinio skundo III dalį). 
4. Sekančioje Nutarties pastraipoje Kauno apygardos teismas teigia, kad (citatos pradžia):  
„Kolegija nesutinka su motyvu, kad LR CPK 56 straipsnis savo teisine prasme prieštarauja imperatyvioms 
LR Konstitucijos 25 str. ir CK 1.5 str. teisinėms normoms ir sutinkamai su galiojančios LR 
Konstitucijos 7 straipsnio 1 d. teisine nuostata - išvis negali būti taikomas, nes Konstitucinio teismo 
sprendimo šiuo klausimu nėra, kreiptis į Konstitucinį teismą apeliantė neprašė, o kolegijai klausimo dėl šio 
straipsnio neatitikimo konstitucijai nekyla. Apeliantės procesinės teisės nebuvo apribotos, kadangi ji galėjo 
savo nuožiūra pasirinkti atstovą, atitinkantį CPK 56 str. reikalavimus“ (citatos pabaiga).  
Sutinkamai su LR Konstitucijos 1; 2; 3; 4; 5 ir 6 str., imperatyvioms teisinėms normomis  Lietuvos valstybę 
kuria Tauta, todėl suverenitetas priklauso Tautai ir kuomet demokratiškai išrinkti Tautos atstovai netinkamai 
atlieka savo pareigas – pvz.: pamiršta esantys tik Tautos atstovai, pamiršta, kad jų galias riboja Konstitucija 
ir kad jie (patys) privalo tarnauti savo rinkėjams – tuomet Tauta (t.y., LR piliečiai) gali praktiškai realizuoti 
Konstitucijoje įtvirtintą savo teisę patiems spręsti kas prieštarauja Konstitucijai ir tuo būdu savo suverenias 
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galias vykdyti tiesiogiai (LR Konstitucijos 4 str.). CPK 56  str., LR piliečiams uždraudžia elgtis  protingai 
(sutinkamai su CK 1.5 str., teisinėmis normomis) ir vadovautis  visame pasaulyje vieningais civilinės teisės 
pagrindais. Taikydami CPK 56 str., teismai paneigia LR Konstitucijos 2 str., teisinę nuostatą, kad: Lietuvos 
Respublikoje suverenitetas priklauso Tautai.  
Vienas iš teisinių kiekvieno Tautos nario aukščiausios suverenios galios praktinio realizavimo  būdų – yra 
teisė kreiptis į teismą ir taip įgyvendinti savo teisėtus lūkesčius. LAT yra ne kartą pabrėžęs, kad: „asmens 
subjektinė teisė yra reali, o ne deklaratyvi tik tuo atveju, jeigu asmuo turi teisę ją realizuoti“.  Šiuo konkrečiu 
atveju teismai man net neleidžia turėti savo asmeninę nuomonę apie mano konstitucines teises ir tą nuomonę 
ginti teisme. Todėl tos mano „konstitucinės teisės“  išvis neegzistuoja.    
5. 2006-12-07 Kauno apygardos teismo Nutarties Civ. byloje Nr.2A-1335-343/2006, 5 psl., ketvirtoje 
pastraipoje (nuo psl., viršaus)  teigiama, kad (citatos pradžia):  
„Apeliantė nurodo, kad iki Kauno rajono apylinkės teismui priimant 2006-09-12 sprendimą, tiek 
ieškovės G. Bublienės, tiek trečiojo asmens E. Jurgelevičienės teisinė padėtis nuosavybės teisių atkūrimo 
srityje buvo vienoda: Kauno apskrities viršininkas 2005-09-09 įsakymais Nr.02-05-8829 ir Nr.02-05-
8830 abiem atsisakė atkurti nuosavybės teises. Kolegija su šiuo teiginiu sutinka“(citatos pabaiga). 
Kolegijos sutikimas su apeliantės teiginiu dėl ieškovės G. Bublienės ir trečiojo asmens E. Jurgelevičienės 
teisinė padėtis nuosavybės teisių atkūrimo srityje vienodumo - turėjo sąlygoti tai, kad Kauno rajono 
apygardos teismas abiejų šioje Civ. byloje dalyvaujančių šalių atžvilgiu  vienodai taikytų LR įstatymus ir 
vienodai atsižvelgtų į LAT  suformuotą (tokio tipo bylų sprendimo) teismų praktiką (žr., šio Kasacinio 
skundo III dalį). Kaip matosi iš žemiau pareikiamos citatos – teismai nagrinėjo ir patenkino tik ieškovės G. 
Bublienės reikalavimus (citatos pradžia):   
 
„Apeliantė taip pat nurodo, kad teismas privalėjo ištirti: 1) Ar ieškovė R. Bublienė ir trečiasis asmuo E. 
Jurgelevičienė turi teisę į nuosavybės teisių atkūrimą? 2) Ar LR Vyriausybės įgaliotos atkurti piliečių 
nuosavybės teises institucijos priimtas sprendimas yra teisėtas? 3) Priimti galutinį sprendimą dėl piliečio 
teisės, t.y. ar turi jis teisę į nuosavybės teisės atkūrimą, tačiau to nepadarė, todėl yra teisinis pagrindas tokį 
sprendimą panaikinti (CPK 329 str. 2 d. 7 p.), t.y. apylinkės teismas išsprendė ne visus pareikštus 
reikalavimus. Su tokia pozicija kolegija nesutinka, kadangi byloje buvo pareikšti trys reikalavimai, t.y. 
panaikinti įsakymą, atnaujinti terminą, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą. Iš ginčijamo teismo sprendimo 
matyti, kad sprendimas priimtas dėl visų reikalavimų: panaikintas įsakymas, nustatytas juridinę reikšmę 
turtintis faktas, atnaujintas terminas prašymui dėl nuosavybės teisių atkūrimo paduoti (b.l. 1-2, 86-
90)“(citatos pabaiga).  
6. Apeliacinės instancijos (Kauno apygardos teismas) taip pat teigia, kad (citatos pradžia): 
 „Kolegija nesutinka su apeliacinio skundo motyvu, kad ieškovė ne naujai nustatinėja juridinę reikšmę 
turintį faktą, bet ne instancine tvarka bando pakeisti kito Kauno rajono apylinkės teismo priimtą ir 
įsigaliojusį teismo sprendimą byloje, kurioje nustatomas tos pačios žemės valdos valdymo nuosavybės teise 
juridinis faktas, kadangi tam patvirtinti nepateikti jokie įrodymai, o juo labiau minimas sprendimas“(citatos 
pabaiga). 
Trečiojo asmens E. Jurgelevičienės (mano) Atsiliepimo  į 2006-02-17 ieškovės G. Bublienės ieškinį 2.3 dalyje 
yra išsamiai išaiškintas faktas, kad ieškovė į Kauno rajono apylinkės teismą  kreipėsi dėl pakartotinio juridinę 
reikšmę turinčio fakto: dėl V. Eisroto (Aišroto) žemės valdos paveldėtojų nustatymo – jau esant įsigaliojusiam 
to paties teismo sprendimui dėl šio fakto nustatymo.  Tai patvirtino prie mano Atsiliepimo pridėtas 
dokumentas (rašytinis įrodymas) Nr.5: 1995-09-06 Kauno rajono apylinkės teismo Sprendimas Civ. byloje 
Nr.2-910/95 „Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo“. 
7. Kauno apygardos teismo teiginys, kad (citatos pradžia):   
„Apeliantė nurodo, jog CPK 443 str. 9 d. nustatyta, kad teismas, nagrinėjantis bylas ypatingąja teisena, 
neturi teisės priimti sprendimo už akių, tačiau Kauno rajono apylinkės teismas šioje byloje ne tik juridinę 
reikšmę turintį faktą nustatė nedalyvaujant Elžbietos Jurgelevičienės atstovui, bet neleido byloje dalyvauti 
jos atstovui ir neleido paskirti rūpintoją. Su šiais motyvais kolegija taip pat nesutinka, nes sprendimas šioje 
byloje nebuvo priimtas už akių. Tretysis asmuo E.Jurgelevičienė žinojo apie teismo posėdį galėjo jame 
dalyvauti pati arba bylą vesti per atstovą“ (citatos pabaiga). 
Savo 2006 m. spalio 8 d. Apeliacinio skundo  dalyje Nr. 2.5  „dėl pranešimo apie teismo posėdį“ aš 
konstatavau faktą – kad: „Kauno rajono apylinkės teismas man išvis nepranešė apie 2006 m. rugsėjo 12 d., 
teismo posėdį Civ. byloje Nr.2-0748-358/2006. Tai yra absoliutus pagrindas tame teismo posėdyje priimto 
Kauno rajono apylinkės teismo Sprendimo panaikinimui (CPK 329 str., 3.1) d.)“. CPK 329 str., 3.1 d., yra 
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kalbama tik apie konkretų nepranešimą apie konkrečią dieną įvyksiantį teismo posėdį. Kadangi  Kauno 
apygardos teismas neturi teisinių galių savo nuožiūra pataisyti LR įstatymus – tai šioje Civ. byloje minėto 
teismo  įvykdyti CPK 329 str. 3.1., papildomi išaiškinimai yra teisiškai nepagrįsti.  
8. 2006-12-07 Kauno apygardos teismo Nutarties Civ. byloje Nr.2A-1335-343/2006, 6 psl., trečiojoje 
pastraipoje (nuo psl., viršaus)  teigiama, kad (citatos pradžia):  
„Kolegija nesutinka su motyvu, kad Kauno rajono apylinkės teismas Napoleono kodeksą taiko nepagrįstai, 
nes yra visuotinai žinoma, jog Lietuvoje pagal teritoriją iki nepriklausomybės praradimo buvo taikomas 
būtent Napoleono kodeksas. Nagrinėjamoje byloje pagal teritoriją ir buvo taikomas Napoleono kodeksas. 
Proceso kalbos taisyklės nebuvo pažeistos, nes iš į bylą pateiktų įrodymų, protokolų matyti jog teismo 
procesas vyko valstybine kalba, niekas iš dalyvaujančių procese asmenų neprašė vertėjo paslaugų (CPK 1 
lstr.)“ (citatos pabaiga). 
Papildydama tai, kas dėl Napoleono kodekso taikymo nepagrįstumo jau išsakyta šio Kasacinio skundo 
pirmos dalies 1 punkte atkreipiu LAT teisėjų Kolegijos dėmesį į tai, kad Napoleono kodeksas į Lietuvių 
kalbą dar neišverstas - todėl jo taikymas teisinėje praktikoje pažeidžia proceso kalbos taisykles. 
9. Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija teigia, kad (citatos pradžia):  
„Kolegija nesutinka ir su motyvu, kad 2006-09-12 Kauno rajono apylinkės teismo sprendimas yra 
visiškai teisiškai nemotyvuotas (be motyvų) ir kad tai yra absoliutus teismo sprendimo negaliojimo 
pagrindas (CPK 329 str, 2 d. 4 p,). Iš paminėto sprendimo (b.l. 86-90) matyti, kad jis visiškai atitinka CPK 
270str. reikalavimus, nes jame yra nurodytos teismo nustatytos bylos aplinkybės, įrodymų, kuriais 
grindžiamos teismo išvados, vertinimas; įstatymai ir kiti teisiniai argumentai, kuriais teismas vadovavosi“ 
(citatos pabaiga). 
2006-09-12 svarstydamas Civ. bylą Nr. 2-0748-358/2006 Kauno rajono apylinkės teismas  nusprendė, 
kad (citatos pradžia): 
 „Dėl trečiojo asmens Elžbietos Jurgelevičienės atsiliepime išdėstytų argumentų teismas nepasisako. Kauno 
apskrities viršininko administracijos 2005-09-09 įsakymu Nr 02-05-8830 Elzbietai Jurgelevičienei 
neatkurtos nuosavybės teisės į Vinco Eišroto turėtą žemę. Todėl šis teismo sprendimas E. Jurgelevičienei 
nesukels teisinių pasekmių“(citatos pabaiga). 
 Ši citata iš Kauno rajono apylinkės teismo Sprendimo įrodo, kad šiame Kasacinio skundo punkte 
pacituotas Kauno apygardos teismo nesutikimas su Civ. byloje Nr.2-0748-358/2006 savarankiškus 
reikalavimus pareiškusio (ir esančio lygiateise proceso šalimi) trečiojo asmens (CPK 46 str., 2d.)   išsakytais 
teisiniais argumentais taip pat yra nemotyvuotas (be įrodymų). Šį mano teiginį papildomai išaiškinu šio 
Kasacinio skundo trečiojoje dalyje. 
III. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos ir Europos žmogaus teisių Konvencijos teisinių 
reikalavimų nevykdymas.  
CPK 4 str., teisinės normos nustato, kad: “ Teismai, taikydami teisę, atsižvelgia į Teismų įstatymo nustatyta 
tvarka paskelbtose kasacine tvarka priimtose nutartyse esančius teisės taikymo išaiškinimus“. Taip teismų 
praktikoje įtvirtinami teisingumo ir lygiateisiškumo principai, kurie reikalauja, kad panašios civilinės 
bylos būtų sprendžiamos vienodai. Todėl esant tokioms pačioms faktinėms aplinkybėms teisės normas 
būtina aiškinti ir taikyti vienodai. Teismui nagrinėjant bylą  faktiniu požiūriu identišką kitai, ankstesnei 
civilinei bylai, kur buvo suformuluota teisės aiškinimo ir taikymo taisyklė, ir naujoje byloje privalu ta 
teisės aiškinimo ir taikymo taisykle vadovautis. Ši nuostata išreiškia teismo precedento doktrinos esmę. 
Tačiau teismo precedentą galima taikyti tik jeigu ankstesnės civilinės bylos ratio decidendi (sprendimo 
pagrindas) sutampa su nagrinėjamos bylos ratio decidendi, t. y. jeigu abi bylos faktiniu atžvilgiu yra 
tokios panašios, kad nagrinėjamoje byloje lygiateisiškumo, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo 
principai reikalauja remtis teismo sprendimu, priimtu ankstesnėje byloje. 
Todėl 2006 m. rugsėjo 12 d., Kauno rajono apylinkės teismui pradedant nagrinėti Civ. bylą Nr.2-0748-
358/2006 tiek ieškovės G. Bublienės, tiek trečiojo asmens E. Jurgelevičienės (t.y., mano) teisės į paveldimą 
žemės valdą turėjo būti ginamos pagal  LR jau susiformavusią tokių bylų sprendimo praktiką. Ginčų, 
susijusių su nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimu, žinybingumą Lietuvos Aukščiausiasis 
Teismas (LAT) yra išaiškinęs Civilinėje byloje Nr.3K-3-384/1999 m.(citatos pradžia): 
„Civilinių bylų žinybingumas yra  teismo kompetencija nagrinėti ir spręsti ginčus dėl teisės. Žinybingumo 
apimtis tiesiogiai priklauso nuo teisės kreiptis į teismą teisminės gynybos apimties. Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis nustato, kad “asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, 
turi teisę kreiptis į teismą”. Ieškovė P.Roževičienė, kaip buvusio savininko teisių perėmėja,  kreipėsi į teismą 
prašydama apginti  pažeistą nuosavybės teisę neteisėtai nacionalizuojant turtą (nuosavybės teisė yra viena 
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pagrindinių žmogaus konstitucinių teisių, įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 str.). Bet kokios 
teisės, taip pat ir nuosavybės teisės realumas, priklauso nuo galimybės ją apginti efektyviais gynimo būdais. 
Pripažinus, kad pažeistos nuosavybės teisės negalima ginti teismine tvarka, kiltų abejonių, ar įstatymo 
pripažinta teisė atkurti pažeistą nuosavybės teisę yra reali.  
Tiek teisė kreiptis į teismą, tiek ir nuosavybės teisė yra vienos pagrindinių žmogaus teisių, kurias gina 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (toliau – Konvencija). Ir Lietuvos CK 
(606 str.),  ir CPK (482 str.) įtvirtina tarptautinės teisės prioriteto prieš vidaus teisę principą.  Lietuvos 
Respublikai  ratifikavus Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos  konvenciją, ji tapo sudėtine 
Lietuvos teisės sistemos  dalimi, todėl teismai Lietuvos vidaus teisę turi aiškinti ir taikyti šios Konvencijos 
kontekste ir, esant vidaus teisės ir Konvencijos nuostatų  kolizijai,  suteikti prioritetą Konvencijos 
nuostatoms.  
Nagrinėjamos  bylos aspektu svarbios yra dvi  Konvencijos normos. Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis 
įtvirtina, kad nustatant kiekvieno asmens civilines teises ir pareigas, jis turi teisę, kad jo byla būtų 
nagrinėjama pagal įstatymą sudaryto nepriklausomo ir nešališko teismo. Europos Žmogaus Teisių Teismas 
daugelyje  savo sprendimų konstatavo, kad ši Konvencijos norma įtvirtina ne tik procesines garantijas 
nagrinėjant bylą teisme, bet ir teisę kreiptis į teismą. Šio Teismo požiūriu, teisė kreiptis į teismą yra vienas iš 
teisinės valstybės kriterijų, todėl galimybės kreiptis į teismą nebuvimas keltų abejonių, ar  valstybė, kurioje ši 
teisė ribojama ar nepripažįstama, yra teisinė. Vadinasi, demokratinėje ir teisinėje valstybėje bet koks ginčas 
dėl teisės, juo labiau ginčas dėl vienos pagrindinių žmogaus teisių - nuosavybės teisės - turi būti žinybingas 
teismui. Europos Žmogaus Teisių Teismo požiūriu, kurį jis nuosekliai nuolat patvirtina, principas, kad bet 
kuris civilinis ginčas gali būti perduotas nagrinėti ir spręsti teismui, yra vienas iš visuotinai pripažintų 
fundamentalių teisės principų (1975 m. vasario 21 d. sprendimas Golder v. United Kingdom byloje;  1994 m. 
gruodžio 9 d. sprendimas The Holy Monasteries v. Greece byloje;  1998 m. gegužės 22 d. sprendimas 
Vasilescu v. Romania byloje ir kt.).  
Europos Žmogaus Teisių  Teismas, aiškindamas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos Pirmojo protokolo 1 straipsnį, nurodė, kad  asmeniui, net ir neturinčiam fizinės galimybės 
naudotis ar disponuoti jam anksčiau priklausiusiu daiktu, turi būti suteikta teisė kreiptis į teismą dėl savo 
nuosavybės teisės į tą daiktą gynimo ir įgyvendinimo (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą 
Vasilescu v.Romania byloje, kuriame Teismas konstatavo, kad aplinkybė, jog pareiškėjo turtas prieš keletą 
dešimtmečių buvo de facto konfiskuotas, neatėmė iš jo teisės ginti savo pažeistą nuosavybės teisę, o 
nuosavybės teisė, kaip viena pagrindinių civilinių teisių, turi būti ginama teismine tvarka). 
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, aiškindamas Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalį, įtvirtinančią 
asmens teisę kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo, 1997 m. spalio 1 d. nutarime nurodė, kad 
“neginamos žmogaus teisės ir laisvės taptų beprasmės, jeigu nebūtų atsižvelgiama į visuotinę taisyklę ubi jus 
ibi remedium: jei įstatymas suteikia teisę, jis duoda ir priemonę jai apginti [...]. Viena pagrindinių žmogaus 
teisių gynimo garantijų yra jo teisė kreiptis į teismą. Šios teisės įgyvendinimą lemia paties asmens 
suvokimas, kad jo teisės ar laisvės pažeidžiamos. Niekas negali kliudyti jam kreiptis į teismą. Kreipimasis į 
teismą yra subjektyvi procesinė Konstitucijos garantuota asmens teisė.” 
Išdėstyti argumentai leidžia teigti, kad šiandien civilinių bylų žinybingumo teismui klausimą reikia spręsti 
remiantis pirmiausia Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalies, Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatomis ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika. Ta 
aplinkybė, kad 1997 m. liepos 1 d. Įstatymo 17 - 19 straipsniai nustato, jog piliečių prašymus dėl nuosavybės 
teisės į žemę atkūrimo nagrinėja ir sprendimus  dėl nuosavybės teisių atkūrimo priima Vyriausybės įgaliotos 
institucijos, o teismas nagrinėja tik skundus dėl šių institucijų priimtų sprendimų, negali būti pakankamas 
teisinis pagrindas teigti, kad bylos dėl nuosavybės teisės atkūrimo teismui nežinybingos. Įstatymo 17-18 
straipsniuose nustatyta administracinė piliečių prašymų nagrinėjimo tvarka vertintina kaip išankstinė 
neteisminė nuosavybės teisės atkūrimo klausimų sprendimo procedūra (CPK 150 str. 2d. 2p.). Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 1999 m. balandžio 12 d. nutartyje, priimtoje 
Mykolas Jankauskas v. Jonavos rajono žemėtvarkos skyrius  byloje, konstatavo, kad pagal 1997 m. liepos 1 
d. Įstatymo 17-19 straipsnius reikalavimas dėl nuosavybės teisės atkūrimo gali būti nagrinėjamas teismine 
tvarka tik po to, kai suinteresuotas asmuo yra pasinaudojęs neteismine šio klausimo sprendimo tvarka.  
Teismas, nagrinėdamas piliečio skundą dėl Vyriausybės įgaliotos institucijos priimto sprendimo 1997 m. 
liepos 1 d. Įstatymo 19 straipsnio tvarka sprendžia ne tik šio sprendimo teisėtumo klausimą, bet kartu 
nagrinėja ir klausimą dėl piliečio teisės atkurti nuosavybės teisę į išlikusį nekilnojamąjį turtą. Teismas gali 
pripažinti institucijos sprendimą atsisakyti atkurti nuosavybės teisę neteisėtu tik tuo atveju, jeigu jis 
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konstatuoja, kad pilietis turi teisę atkurti nuosavybės teisę. Taigi administracinės institucijos sprendimo 
neteisėtumo konstatavimas yra antrinis, nes galimas tik konstatavus piliečio teisę į nuosavybės teisės į 
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimą. Pripažinus, kad bylos dėl nuosavybės teisės atkūrimo teismui apskritai 
nežinybingos, pagrindinės žmogaus konstitucinės teisės – nuosavybės teisės – gynimas priklausytų išimtinai 
nuo viešosios administracijos, kas prieštarautų tiek Konstitucijos 30 straipsniui, tiek ir Europos žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsniui ir šios Konvencijos Pirmojo protokolo 1 
straipsniui. Netgi teismui pripažinus institucijos veiksmus neteisėtais ir įpareigojus ją  atkurti nuosavybės 
teisę, žmogaus teisė nebūtų apginta, jeigu ši institucija atsisakytų vykdyti teismo sprendimą. Ikiteisminė 
nuosavybės teisės atkūrimo klausimų sprendimo tvarka nustatyta siekiant operatyviau spręsti šiuos 
klausimus, taip pat atsižvelgiant į tai, kad faktiniu grąžintino nekilnojamojo turto valdytoju ir naudotoju yra 
valstybė. Kilus ginčui tarp pretenduojančiojo ir valstybės dėl nuosavybės teisės atkūrimo, šį ginčą sprendžia 
teismas, kuris turi išspręsti ne tik valstybės institucijos veiksmų teisėtumo klausimą, bet ir priimti galutinį 
sprendimą dėl piliečio teisės – ar turi jis teisę į nuosavybės teisės atkūrimą. Pilietis tokiu atveju savo teisę 
gali ginti remdamasis  teismo sprendimu (citatos pabaiga).  
Tai įrodo, kad abu teismai privalėjo ištirti mano išsakytus argumentus ir mano pateiktus įrodymus. 
Posovietinėje Lietuvoje (tikrovėje niekuomet teisiškai nenutrūkusios) piliečių nuosavybės teises 
atkuriamos pagal 1997- 07-01 Lietuvos Respublikos Seimo  priimtą „Lietuvos Respublikos piliečių 
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą”  Nr.VIII-359. Šio įstatymo taikymo metu 
nesąžiningiems asmenims atsiranda  galimybės pakartotinai pareikšti teises į turto dalį - kurią jau kartą jie 
buvo gavę ir pardavė giminaičiams, arba už kurią jiems jau buvo išmokėta tiesioginė piniginė kompensacija. 
Taip yra todėl, kad šiuo įstatymu neginama piliečių teisė į realiai valdytą turtą – o „teisiškai atkuriamos“ 
niekuomet teisiškai nenutrūkusios piliečių nuosavybės teisės. Kam tos teisės atkuriamos – reglamentuoja šis 
įstatymas. Tai savo ruožtu reiškia, kad šiuo įstatymu teisiškai nepagrįstai išplečiamas pretendentų į konkretų 
turtą kiekis  ir tuo būdu pakeičiama praeityje buvusi faktinė to turto valdymo situacija. Teisės teorijoje 
neabejojama, kad teisinio reguliavimo srityje galioja taisyklė lex retro non agit, t.y. teisės aktas neturi 
atgalinio veikimo galios. Šios Civ. bylos turinys įrodo, kad praktiškai taikant 1997- 07-01 LR įstatymą  
Nr.VIII-359. minėta taisyklė gali būti pažeidžiama.  
Šiame Kasaciniame skunde  pateikti argumentai patvirtina, kad teismai neteisingai išaiškino ir taikė 
galiojančius materialinės teisės įstatymus, pažeidė CPK taisykles ir mano procesines teises bei nukrypo nuo 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos. Todėl teismų sprendimai yra naikintini“(citatos 
pabaiga). 
 
 



 1

Prie Elzbietos Jurgelevičienės Pareiškimo Europos Žmogaus Teisių Teismui III dalies: 15. 
„NURODOMI KONVENCIJOS PAŽEIDIMAI IR JUOS PAGRINDŽIANTYS ARGUMENTAI“ – 
Reglamento 47 str. 1 dalies „e“ punkto – pridedami 16 papildomų puslapių: 
 
 
„Lietuvos Respublikos 1990 m. kovo 11 d. įstatyme „Dėl 1938 metų gegužės 12 dienos Lietuvos 
Konstitucijos galiojimo atstatymo“ buvo konstatuota, kad „1938 m. gegužės 12 d. Lietuvos Konstitucijos 
veikimas buvo neteisėtai sustabdytas, TSR Sąjungai 1940 m. birželio 15 d. įvykdžius agresiją prieš 
nepriklausomą Lietuvos valstybę ir ją aneksavus“. Vadinasi, ir Liaudies Seimas, kuris buvo suformuotas 
pažeidžiant Lietuvos Konstituciją, buvo panaudotas Konstitucijoje įtvirtintai ūkio sistemai sugriauti ir 
antikonstituciniu būdu Lietuvai primesti svetimos valstybės ekonominę sistemą. Vienas iš tokių Liaudies 
Seimo aktų yra 1940 m. liepos 22 d. deklaracija dėl visos Lietuvos žemės paskelbimo tautos, t.y. valstybės, 
nuosavybe. Kitą dieną Liaudies Seimas priėmė „Bankų ir stambiosios pramonės nacionalizacijos 
deklaraciją“, vėliau buvo nacionalizuojamas ir kitas turtas. Vykdant tokią visuotinę nacionalizaciją ir taip 
likviduojant privatinę nuosavybę, buvo ne tik šiurkščiai pažeista 1938 metų Lietuvos Konstitucija, bet ir 
smurtu, neteisėtai paneigta žmogaus prigimtinė teisė į privatinę nuosavybę. Tokių okupacinės valdžios 
savivalės aktų pagrindu negalėjo atsirasti ir neatsirado teisėta valstybinė nuosavybė, nes neteisės pagrindu 
negali atsirasti teisė. Todėl ir tokiu būdu iš žmonių atimtas turtas laikytinas tik faktiškai valstybės valdomu 
turtu“(citatos pabaiga). Tai turėtų reikšti, kad 1940 m. liepos 22 d. sovietinio-okupacinio Liaudies Seimo 
priimta deklaracija: „Dėl visos Lietuvos žemės paskelbimo tautos, t.y. valstybės, nuosavybe“ savo teisine 
prasme buvo vienalaikė ir visuotinė visos - iki 1940-06-15 (sovietinės okupacijos pradžios) - Lietuvos 
piliečiams nuosavybės teise priklausiusios  žemės nacionalizacija. 
  Konstitucinis Teismas savo išaiškinime  užakcentavo, kad: „Tokių okupacinės valdžios savivalės aktų 
pagrindu negalėjo atsirasti ir neatsirado teisėta valstybinė nuosavybė, nes neteisės pagrindu negali atsirasti 
teisė. Todėl ir tokiu būdu iš žmonių atimtas turtas laikytinas tik faktiškai valstybės valdomu turtu“. Atkreipiu 
gerbiamo EŽTT dėmesį į tai, kad posovietinė Lietuva pasaulio visuomenės jau yra priskiriama prie 
demokratinių valstybių – kuriose  „valstybės vykdomam faktiniam piliečių turto valdymui“ yra būtinas 
aiškus ir nedviprasmiškas (tinkamai teisiškai įformintas) tų piliečių teisinis pritarimas. Po 1991-03-11 
(nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo) LR teisėti žemės savininkai minėtam (valstybės vykdomam) 
faktiniam piliečių nekilnojamojo turto valdymui visuotinio pritarimo nedavė. Tai reiškia - kad  „Lietuvos 
valstybės“ vardu vykdantys faktinį piliečių nekilnojamojo turto valdymą asmenys tokioms savo veikoms 
neturi jokio teisinio pagrindo. Tai (savo ruožtu) reiškia - kad tokios jų veikos gali būti  tapačios 
piktnaudžiavimui teise.  
EŽTT turi teisę išsiaiškinti ir nustatyti: ar posovietinės LR piliečių nuosavybės teisių atkūrimą 
reglamentuojantys LR  įstatymai patys (savo teisine prasme) nepažeidžia asmens(ų) teises. Tai turi tiesioginę 
reikšmę teisingam šios bylos išsprendimui. Posovietinės LR politikų ir teisininkų teiginys apie 1940-07-22 
įvykusį visuotinės ir vienalaikės Lietuvos piliečių žemės valdų nacionalizacijos faktą prieštarauja išlikusių to 
laikotarpio oficialių dokumentų turinyje esančiai infoemacijai. Todėl aš EŽTT prašau patikrinti – ar 1994-05-
27 bylos Nr. 12/93 nutarime LR Konstitucinio  Teismo konstatuotas 1940 m. liepos 22 d. Liaudies Seimo  
deklaracijos: „dėl visos Lietuvos žemės paskelbimo tautos, t.y. valstybės, nuosavybe“ priėmimas tikrai 
reiškia, kad tądien įvyko visuotinė visų Lietuvos žemės valdų nacionalizacija – t.y., teisinis veiksmas - savo 
teisine prasme reiškęs tų žemės valdų  vienkartinį ir vienalaikį perėmimą tuometinės  Lietuvos Tarybų  
Socialistinės Respublikos nuosavybėn ir visų be išimties tuometinių Lietuvos žemės savininkų nuosavybės 
teisių (į jų iki to momento nuosavybės teise valdytas žemės valdas) teisinį nutraukimą. Tokio teisinio 
nuosavybės teisių nutraukimo teisinėms pasėkmėms panaikinti ir piliečių nuosavybės teisėms atkurti ir yra 
skirtas 1997 m. liepos 1 d. „Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą 
atkūrimo įstatymas” Nr. VIII-359. Tačiau jeigu  1940-07-22  sovietinė–okupacinė valdžia visuotinės ir 
vienalaikės  Lietuvos piliečiams nuosavybės teise priklausančios žemės valdų nacionalizacijos neįvykdė - tai 
tuomet LR įstatymų leidėjai 1997-07-01 LR įstatymą Nr. VIII-359 priimė niekada neegzistavusios visuotinės 
žemės nacionalizacijos teisinėms pasėkmėms panaikinti. Tai reiškia., kad šio įstatymo 1 str.: „Įstatymo 
paskirtis ir sąvokos” 1 dalyje įvardinta jo paskirtis: „Šis įstatymas reglamentuoja Lietuvos Respublikos 
piliečių, kurių nekilnojamasis turtas pagal TSRS (LTSR) įstatymus buvo nacionalizuotas ar kitaip neteisėtai 
nusavintas ir kurių nuosavybės teisės buvo pradėtos atkurti pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl 
piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“, nuosavybės teisių 
atkūrimo tęstinumo pripažinimo bei atkūrimo tvarką ir sąlygas įvertinant susiformavusius objektyvius 
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visuomeninius turtinius santykius“ yra  ne piliečių nuosavybės teisių atkūrime – o posovietiniu laikotarpiu 
Lietuvos politikų vykdomame tų nuosavybės teisių perskirstyme. Tas posovietinis piliečių nuosavybės teisių 
į  žemės valdas perskirstymas pasireiškia pagal 1997 m. liepos 1 d. LR įstatymą Nr. VIII-359 vykdomu  
piliečių nuosavybės teisių į  jų žemės valdas „neatkūrimu“ ir tų žemės valdų paskyrimu naujiems 
savininkams. Aš jau atkreipiau EŽTT dėmesį į tai, kad 1997 m. liepos 1 d. LR įstatymas Nr. VIII-359 yra 
vykdomas kartu su  1997-07-02 LR Seimo priimtu „Žemės reformos įstatymo pakeitimo Įstatymu“  Nr. VIII-
370 – kurio vykdymas priklauso tik nuo jį vykdančių valstybės valdininkų subjektyvaus asmeninio požiūrio.  
Šį posovietinio „teisingumo“ vykdymo vaizdą dar papildo ir sukonkretina laisvame ir nepriklausomame 
interneto portale www.straipsniai.lt rubrikoje: 
http://www.straipsniai.lt/jurgeleviciaus_rubrika/puslapis/12121  patalpintame LR Seimo narės Laimos 
Mogenienės straipsnyje: „Žemės reforma – žmonių pralaimėtas karas su valstybe?“ paskelbta informacija 
apie tai, kad teisėtiems žemės savininkams negrąžinama žemė naujiems savininkams (Lietuvos valstybės 
vardu!) yra parduodama apie šimtą kartų mažesnėmis kainomis nei toje vietovėje esančios  žemės rinkos 
kainos. Tai galima įvardinti  gerai organizuota korupcija arba politinių šalininkų papirkinėjimu – tačiau jokiu 
būdu negalima įvardinti „teisingumo atkūrimu“.  
Informacija apie posovietinį niekuomet teisiškai nenutrūkusių Lietuvos piliečių nuosavybės teisių  „teisinį 
atkūrinėjimą“  (kurio metu visas realus turtas (ar to turto dalis) vykdant posovietinius „nuosavybės teisių 
atkūrimo“ įstatymus iš teisėto žemės savininko gan dažnai yra atimami) posovietinėje Lietuvoje yra ne 
naujiena. 1996 m., pabaigoje Lietuvos Žmogaus Teisių Gynimo Asociacijos Nuosavybės teisių gynimo 
komisijos pirmininko Zenono Jurgelevičiaus vadovaujama teisėtų žemės savininkų interesų gynimo grupė 
surado ir paviešino iki to laiko plačiajai visuomenei buvusį neprieinamą  1940 m. liepos 22 d. sovietinio-
okupacinio „Liaudies Seimo deklaracijos apie žemės paėmimą valstybės nuosavybėn“ (toks tikrasis šios 
deklaracijos pavadinimas) ir tos deklaracijos vykdymą reglamentuojančių poįstatyminių teisinių aktų tekstus 
(nuskenuoti visų šių dokumentų lietuviški tekstai 2004-12-10 yra paskelbti internete, šiuo adresu:  
http://www.straipsniai.lt/1940/deklaracijos/ ).  
Minėtos deklaracijos originalaus teksto suradimas ir žmogaus teisių gynėjų bandymai ją paviešinti 1997 
pradžioje iššaukė neįtikėtiną tuometinės LR valdžios reakciją. 1997 m. sausio 16 d., LR Seimas įstatymu Nr. 
VIII-76,  sustabdė 1991-06-18  įstatymo “Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą 
atstatymo tvarkos ir sąlygų” ir vėlesnių jo pataisymų bei papildymų galiojimą. Ir ne tik galiojimą, bet ir bet 
kokį to įstatymo taikymo sukeltų pasekmių teisinį tęstinumą (citatos pradžia):  
„Šio įstatymo galiojimo laikui: 
1) sustabdomas nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo, taip pat žemės, į kurią pagal 
Lietuvos Respublikos įstatymus privalo būti atkurtos piliečių nuosavybės teisės, bei butų grąžintinuose 
savininkams namuose privatizavimo klausimų sprendimas visose Lietuvos Respublikos įmonėse, įstaigose, 
organizacijose; 
2) atidedamas civilinių bylų, susijusių su įstatymo “Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų” taikymu, nagrinėjimas visuose Lietuvos Respublikos teismuose pagal 
asmenų ieškinius, skundus, pareiškimus, apeliacinius, kasacinius skundus bei kasacinius teikimus; 
3) atidedamas įsiteisėjusių teismų sprendimų ir sustabdomas Lietuvos Respublikos įmonių, įstaigų, 
organizacijų priimtų sprendimų, susijusių su įstatymo “Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų” taikymu, vykdymas“ (citatos pabaiga). 
Tuometinės posovietinės Lietuvos masinės informacijos priemonės beveik vieningai blokavo žmogaus teisių 
gynėjų pateikiamos informacijos paviešinimą. Tuo pat metu  valdžios iniciatyva sukurtos ir jos 
kontroliuojamos - žmogaus teisių gynimą tik imituojančios ir tariamai išreiškiančios liaudies valią 
„visuomeninės organizacijos“ - pritarė valdžios vykdomai savivalei. Viso to pasėkoje „nuosavybės teisių 
atkūrimu“ maskuojamas Lietuvos piliečių žemės valdų išgrobstymas buvo atnaujintas. Tam tikslui 
(posovietinėje Lietuvoje jau galiojant Europos Žmogaus Teisių Konvencijos Pirmojo protokolo 1 str.) LR 
Seimas priėmė  1997 m. liepos 1 d. „Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą atkūrimo įstatymą” Nr. VIII-359. 
Ikiteismine tvarka gindamas Lietuvos valdžios pareigūnų nuolat pažeidinėjamas mano nuosavybės teises į 
(mano) paveldimą šeimyninę žemės valdą -  mano (E. Jurgelevičienės) įgaliotas atstovas Zenonas 
Jurgelevičius  nenuginčijamai įrodė, kad okupacinė valdžia 1940 metais jokios visuotinės Lietuvos 
piliečiams nuosavybės teise priklausiusios žemės valdų nacionalizacijos nevykdė ir didžiosios daugumos 
teisėtų žemės savininkų (tame tarpe ir mano bei mano šeimos narių – kurie tuomet dar buvo gyvi) 
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nuosavybės teisių  teisiškai nenutraukė. Apie tai buvo rašyta spaudoje ir nufilmuotos bei parodytos kelios 
skirtingų autorių televizijos laidos. 
Pats išsamiausias (17 laikraštinių puslapių apimties) Zenono Jurgelevičiaus  straipsnis: „Kas yra kas 
posovietinėje Lietuvoje?“ 2005 m. (lietuvių kalboje) buvo išspausdintas Lietuvos valstybės dienraštyje 
„Lietuvos Aidas“. Minėto straipsnio turinys (taip pat lietuvių kalboje)  yra  paskelbtas internete šiais 
adresais:  
Autoriaus įžanga: http://www.straipsniai.lt/articles2.php?id=9445    
I dalis: http://www.straipsniai.lt/articles2.php?id=9446  
II dalis: http://www.straipsniai.lt/articles2.php?id=9447   
III dalis: http://www.straipsniai.lt/articles2.php?id=9448 
IV dalis: http://www.straipsniai.lt/articles2.php?id=9449  
IV dalies tęsinys: http://www.straipsniai.lt/articles2.php?id=9450  
V dalis: http://www.straipsniai.lt/articles2.php?id=9451  
Nuorodas į šį straipsnį  savo spaudos apžvalgose, internete, buvo įdėjusi Lietuvos Žemės ūkio ministerija 
(šiuo metu ta informacija yra skirta tik  ministerijos darbuotojų (vidaus)  naudojimuisi). Aš labai atsiprašau 
gerbiamą EŽTT – kad dėl materialinio stygiaus aš ir mano šeima negalime apmokėti šiame straipsnyje 
esančios informacijos  išvertimą į anglų kalbą.  
2006 m. vasario 13 d. Zenono Jurgelevičiaus straipsnis: „Žemės nuosavybė. Sutrumpinta Lietuvos 
Respublikos piliečių nuosavybės teisių į žemės valdas atkūrimo teisėtumo apžvalga“ buvo išspausdintas 
Lietuvos piliečių opozicinio visuomeninio judėjimo “KITAS PASIRINKIMAS” leidžiamame laikraštyje: 
“Baltijos kelias” (№ 1., 2 psl.). Šio laikraščio numerio pdf kopija lietuvių kalboje internete yra: 
http://www.ebiblioteka.net/resursai/Ziniasklaida/BK/BK_2006_01.pdf . (Šio straipsnio vertimą į anglų kalbą 
pridedame prie bylos). 
  Apie tai, kad teismai vykdydami teisingumą  vadovaujasi ir tuo pačiu vykdo neatitinkančio tikrovę turinio 
sovietinį „įstatymą“ – Lietuvos Respublikos Teisėjų Taryba buvo žodžiu (oficialiame tos Tarybos posėdyje) 
ir raštu: (registracijos  Nr.85) „Prašymas“ TT pirmininkui, informuota 2006 m. birželio 9 d. (Šių dokumentų 
tekstus ir jų vertimus į anglų kalbą pridedame prie bylos)“ (citatos pabaiga). 
 
2006m. spalio 8d., savo „Apeliaciniame skunde“ aš apie šią teisinę problemą informavau Kauno 
apygardos (apeliacinės instancijos) teismą (citatos pradžia): 
„1.1 ieškovė Genovaitė Bublienė savo ieškinį  Kauno rajono apylinkės teismui pagrindė 1997- 07-01 
Lietuvos Respublikos Seimo  priimto „Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį 
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo”  Nr.VIII-359 teisinėmis normomis. Šis įstatymas deklaruoja teisinį 
piliečių nuosavybės teisių atkūrimą. Tačiau iš išlikusių sovietinio laikotarpio oficialių dokumentų turinio 
(tie dokumentai išlikę bibliotekose, paskelbti internete:  
 http://www.straipsniai.lt/articles.php?id=7690 , jų turinys skelbiamas ir komentuojamas  Lietuvos žemės 
ūkio ministerijos spaudos apžvalgose: Ar buvo reikalingas teisinis piliečių nuosavybės teisiu atkūrimas?, 
Lietuvos aidas, p. 2   žr.: http://www.zum.lt/min/Spauda/files/Zemes__ukio_ministerija_20050914.htm 
http://www.zum.lt/min/Spauda/files/Zemes__ukio_ministerija_20050916.htm ir kt.) yra visuotinai žinoma, 
kad sovietinė-okupacinė valdžia 1940 metais jokios visuotinės žemės nacionalizacijos nevykdė - nes buvo 
vykdoma sovietinė žemės reforma (jeigu būtų buvusi įvykdyta visuotinė nacionalizacija – tai akivaizdu, 
kad tuomet būtų nereikėję jokios reformos).  Tos, 1940 m., sovietinės žemės reformos vykdymo metu - iki 
1940-06-15 (nepriklausomos Lietuvos valstybės sovietinės okupacijos pradžios), iki 30 ha ploto Lietuvos 
piliečių nuosavybės teise valdytas žemės valdas – sovietinė valdžia paliko „amžinam naudojimuisi“  (tų 
valdų) savininkams. Tą „amžiną naudojimąsi“ sovietinė valdžia įsipareigojo ginti įstatymais (žr. 1940 
liepos 22 deklaracijos ir jos vykdymą reglamentuojančių poįstatyminių aktų tekstus: 
http://www.straipsniai.lt/articles.php?id=7690 ) .  Tai reiškia, kad posovietinėje Lietuvoje kažkas 
sąmoningai  iškraipė (suklastojo) sovietinės 1940 m. liepos 22 d. Liaudies Seimo Deklaracijos teisinę 
prasmę.  Tokiame (suklastotame) pavidale ta deklaracija buvo pradėta vykdyti atkūrusioje 
nepriklausomybę Lietuvoje – siekiant pakeisti praeityje buvusią tikrą teisinę situaciją (tos situacijos 
suvokimą žmonių sąmonėse). To suklastojimo tiesiogine pasekme tapo tai - kad  visa Lietuvos žmonėms 
priklausoma žemė tapo jei ne valstybės (piktnaudžiaujančių teise biurokratų) nuosavybe, tai bent jau 
valdininkų disponavimo objektu. Aš ir mano šeima esame šių neteisėtų valstybės pareigūnų veikų aukos, 
nes pasinaudodamas jomis Kauno apskrities viršininkas  „įgyja teisę“ man „neatkurti“ tikrovėje niekuomet 
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teisiškai nenutrūkusias mano nuosavybės teises į mano paveldimą žemės valdą, o Kauno rajono apylinkės 
teismas „įgyją teisę“ tokias Kauno apskrities viršininko veikas įteisinti savo Sprendimu“ (citatos pabaiga). 
 
2007 m. sausio mėn. 30 d., „Kasaciniame skunde“ advokatas Šarūnas Vilčinskas  apie šią teisinę problemą 
informavo Lietuvos Aukščiausąjį (kasacinės instancijos) teismą (citatos pradžia): 
„Trečia: mano požiūriu teismai neteisingai aiškino ir taikė 1940 m. liepos 22 d., sovietinio Liaudies Seimo 
deklaraciją , kuri yra 1997- 07-01 įstatymo Nr.VIII-359 priėmimo teisiniu pagrindu. Teismai aiškino, kad 
nuo tos deklaracijos priėmimo momento visa visiems Lietuvos Respublikos piliečiams priklausiusi žemė  
tapo valstybės nuosavybe. Tačiau toje pačioje deklaracijoje ir jos vykdymą reglamentuojančiuose kituose to 
laikotarpio sovietiniuos teisės aktuose yra nustatyta, kad iki 30 ha žemės ploto valdžiusių žemės savininkų 
žemė yra užtvirtinama amžinam jų (ir jų šeimų) naudojimuisi ir tokią padėtį sovietinė valstybė įsipareigoja 
ginti savo įstatymais: „Visokie bandymai pasikėsinti į asmeninę valstiečių nuosavybę arba prieš darbo 
valstiečių valią, primetant jiems kolchozų organizaciją, bus griežtai nubausti, kaip kenkią liaudies ir 
valstybės interesams“. Kaip žinome V. Eisrotas nuosavybės teise valdė tik 9,035 ha. Todėl jo žemės valda 
pagal 1940 m., sovietinius įstatymus nebuvo nacionalizuota - o liko jo (ir jo šeimai) amžinam naudojimui 
skirta asmenine nuosavybe. Amžinas teisėto savininko naudojimasis savo žeme ir posovietinių valdininkų 
vykdomas tos žemės paėmimas ir perskirstymas tiek teisine tiek ekonomine prasmėmis yra visiškai skirtingi 
dalykai. Iš byloje esančių archyvo pažymų akivaizdu, kad ši konkreti žemės valda 1940 metais nebuvo 
nacionalizuota ir jos teisėti paveldėtojai ją dirbo (ir valstybei mokėjo žemės mokesčius) iki savanoriško 
įstojimo į kolektyvinius ūkius (kooperatyvus) 1950 m. Tuo metu V. Eisroto  žemės valdoje jau buvo 
susiformavę 2 atskiri ūkiai po 4,5 ha ploto kiekvienas - iš kurių vieną valdė mano motina Elzbieta Eisrotienė, 
aš ir mano brolis Juozas  (iki jo žūties 1946 m., pavasarį - o kitą - A. Miknevičius.   Todėl prieš  tolesniam 
šios žemės valdos likimui nulemti  taikant 1997-07-01 LR įstatymą  Nr.VIII-359  būtina papildomai įrodyti, 
kad ne aš - būdama teisėta paveldėtoja - bet Lietuvos valstybė turi teisinį pagrindą disponuoti šią žemės 
valda. Šioje byloje tai įrodančių dokumentų nėra - todėl ir šiuo atveju teismų priimti sprendimai grindžiami 
abstrakčiu įstatymo traktavimu.   
Savo Atsiliepimo į 2007-02-17 ieškovės G. Bublienes ieškinį Civ. Byloje Nr.2-0748-358/2006 (ketvirtojo 
puslapio II pastraipoje nuo viršaus) aš nurodžiau faktus, kad mano teises gina LR galiojančios Europos 
žmogaus teisių Konvencijos 1 protokolo 1 str., teisinės normos: 
„Aš nuo 1991m., praktiškai - o nuo1996m., ir juridiškai (kadangi mokėjau valstybės oficialiai paskirtus 
žemės mokesčius) - iki 1998 m.  valdžiau savo  paveldėtą žemės valdą. Todėl nuo 1996-11-12 d., - kuomet  
Kauno apskrities administracija mano (Elzbietos Jurgelevičienės) paveldimą žemę oficialiai priskyrė 
„grąžinamai žemei“ ir aš (po to priskyrimo) vykdydama valstybės įpareigojimą  - valstybei mokėjau žemės 
mokesčius (žr.: Pridedamas dokumentas Nr.4) – mano nuosavybės teises į šią žemę gina  Europos žmogaus 
teisių Konvencijos 1-ojo Protokolo 1 straipsnio teisinės normos“. 
Teismai šių faktų išvis netyrė. 
Ši aplinkybė taip pat įrodo, kad mūsų šeimos (iki 1950 m.) valdyta 4,5 ha ploto V. Eisroto žemės valdos dalis 
- negali būti dalijama lygiomis dalimis tarp kitų V. Eisroto paveldėtojų“ (citatos pabaiga).  
 
2006 m. birželio 9 d., mano įgaliotas atstovas Zenonas Jurgelevičius žodžiu (Lietuvos Teisėjų Tarybos 
posėdžio metu) ir raštu (reg., data: 2006-06-09 reg. Nr 85) apie šią teisinę problemą informavo Lietuvos 
Respublikos Teisėjų Tarybą (citatos pradžia): 
„Lietuvos piliečių nuosavybės teises reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose realiai 
egzistuoja ryškūs vidiniai jų teisinės prasmės prieštaravimai. Šie prieštaravimai pasireiškia tuo, kad LR 
vidaus teise paneigiamos aukštesnės teisinės galios Europos žmogaus teisių Konvencijos teisinės normos. 
Šią problemą aš išsamiai ir argumentuotai išnagrinėjau 2005 m. rudenį dienraštyje „Lietuvos Aidas" 
išspausdintame mano straipsnyje: „Kas yra kas posovietinėje Lietuvoje?". Šiuo metu minėto straipsnio 
tekstas yra visiems laisvai prieinamas informaciniame portale www.straipsniai.lt esančioje rubrikoje: 
„Žmogaus teisės". 
Lietuvos Respublikos teismai iki šio momento teismų praktikoje taiko Lietuvos Respublikoje jau 
galiojant Europos žmogaus teisių Konvencijos pirmojo protokolo 1 str., LR Seimo neteisingų žinių 
pagrindu priimtą ir minėtos Konvencijos teisinėms normoms atvirai prieštaraujantį 1997 m. liepos 1 d. 
„Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą" Nr. VIII-
359. Tai reiškia, kad posovietinės LR teismai (teisėjai) visiškai neatsižvelgia į niekuomet teisiškai 
nenutrūkusį didžiosios daugumos LR piliečių nuosavybės teisių tęstinumą bei į LR Seimo negalėjimą 
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nepažeidžiant tarptautinių įsipareigojimų 1997-07-01 priimti tokio turinio „specialųjį" įstatymą - koks buvo 
priimtas. Tai reiškia, kad praktiškai taikydami minėtą specialųjį įstatymą minėti teisėjai nuo to įstatymo 
įsigaliojimo dienos iki šio momento patys nuolat pažeidinėja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos Konvencijos pirmojo protokolo pirmojo straipsnio teisines nuostatas ir 1969 m. 
„Vienos konvencijos dėl tarptautinių sutarčių teisės" (kurios dalyve yra ir LR) 26 straipsnio teisinę 
nuostatą, draudžiančią šalies vidaus teisės normomis paneigti imperatyvias tos šalies prisiimtų 
Tarptautinių įsipareigojimų teisines normas (pacta sunt servanda principą). Toks LR teismų 
„teisingumo vykdymas" atvirai prieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
Konvencijos 6 straipsnio: „Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą" ir tos Konvencijos 13 straipsnio: „Teisė į 
veiksmingą teisinės gynybos priemonę" nustatytoms teisinėms normoms. Posovietinės LR teismai teisėtų 
žemės savininkų atžvilgiu vykdo ne teisingumą, bet atvirą diskriminaciją, kad posovietinėje Lietuvoje 
„valdžią turinti", buvusioji sovietinė nomenklatūra (ir jos bendraminčiai) galėtų pasigrobti svetimą turtą. 
Tokią diskriminaciją draudžia Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvencijos 14 
straipsnio teisinės nuostatos. 
Toks LR teismų - kaip privalančios Lietuvos valstybėje užtikrinti teisingumą valstybinės institucijos 
pareigūnų elgesys kelia šias pagrįstas piliečių abejones - ar LR teismai tikrai vykdo teisingumą? Pagrindu 
tokioms išvadoms yra šie faktai: 
Žemėtvarkininkų vykdomas, 16 metų trunkantis mažažemių žemės savininkų prievartavimas sutikti su 
teisiškai nepagrįstais (tų) žemėtvarkininkų reikalavimais ir atsisakyti visos arba didžiosios dalies 
savo paveldimos žemės valdos prilyginamas teisėtai vykdomai žemės reformai. Tačiau pasaulinėje 
teisės praktikoje toks elgesys vadinamas korupcija. 
 Sovietinė - okupacinė valdžia 1940 m. vykdė ne visos Lietuvos piliečių visišką žemės nacionalizaciją 
(iki 30 ha ploto žemės valdas paliko amžinam piliečių naudojimui) – bet sovietinę žemės reformą. Tai 
įrodyta dokumentais. Kodėl LR teismai šio fakto nepripažįsta ir pažeidinėja (šiame prašyme jau 
įvardintus) LR tarptautinius įsipareigojimus?“ (citatos pabaiga). 
 
2) Pateikiau įrodymus apie galimą sovietinio - okupacinio režimo nusikaltimų slėpimą ir net galimą jų 
tęstinumą dabartinėje Lietuvos valstybėje (citatos pradžia): 
„2006 m. Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja priėmė Rezoliuciją Nr. 1481: „Totalitarinių 
komunistinių režimų nusikaltimų tarptautinio pasmerkimo poreikis“ (žr.: 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta06/eres1481.htm ). Šioje Civilinėje byloje 
aš įvardijau vieną iš tokių nusikaltimų: - okupacinio režimo koloborantų be kaltės ir be tą kaltę nustačiusio 
teismo nuosprendžio įvykdytą tyčinį mano brolio Juozo Aisroto nužudymą. Nors analogiškiems 
nusikaltimams Lietuvos valstybėje  senatis netaikoma – tačiau (kaip matosi iš bylos medžiagos) visų lygių 
Lietuvos teismai nesilaikė galiojančių LR įstatymų reikalavimų ir neinicijavo šio nusikaltimo ištyrimą. Tai 
primena nusikaltimo fakto slėpimą.  Minėti teismai netyrė ir mano brolio Juozo Aisroto teisės paveldėti 
mirusio tėvo turtą. Lietuvos visų lygių teismai jam tą teisę tiesiog nepripažino. Tai labai primena sovietinio–
okupacinio režimo nusikaltimų tiesioginio tęstinumo buvimą. Tokį savo teiginį aš pagrindžiu pasitraukusių 
nuo sovietinės okupacijos ir gyvenusių laisvajame pasaulyje lietuvių istorikų – laisvajame pasaulyje 
paskelbtuose  darbuose esančia informacija: 
 1985 m., Jungtinėse Amerikos Valstijose, Čikagoje išleistų Juozo Brazaičio raštų IV tome  pateikiami 
įrodymai, kad 1940 Lietuvoje sovietinė-okupacinė valdžia vykdė ne visuotinę žemės nacionalizaciją – o 
sovietinę žemės reformą – Lietuvoje palikusią privatinių ūkių sistemą. 1987 m., JAV , Čikagoje išleistoje 
istoriko Kęstučio K. Griniaus studijoje: „Partizanų kovos Lietuvoje“ (apie po antrojo pasaulinio karo vykusį 
Lietuvių ginkluotą pasipriešinimą sovietinei šalies okupacijai) -studijos autorius remdamasis archyviniais 
duomenimis patvirtina, kad 1940 metais jokios visuotinės ir vienalaikės Lietuvos piliečiams nuosavybės teise 
priklausiusių žemės valdų nacionalizacijos nebuvo. Šios istorinės studijos autoriaus remdamasis isoriniuose 
šaltiniuose pateikiama informacija nenuginčijamai įrodo, kad 1940 m., sovietinės-okupacinės valdžios 
pradėta žemės reforma buvo tęsiama ir po II pasaulinio karo (antrosios sovietinės Lietuvos valstybės 
okupacijos metu). Tuomet su okupacine valdžia koloboravę asmenys kartu su tą okupacine valdžia kariavo 
prieš ginkluotą Tautos rezistenciją okupantams. 1987 m., JAV , Čikagoje išleistoje savo istorinėje studijoje: 
„Partizanų kovos Lietuvoje“ – jos autorius Kęstutis K. Grinius argumentuotai įrodo – kad ginklu II-jai 
sovietinei okupacijai pasipriešinusių laisvės kovotojų ir tuos kovotojus rėmusių piliečių žemės valdos būdavo 
paimamos į valstybinės žemės fondą. 1997 m. liepos 1 d., dabartinėje nepriklausomoje Lietuvoje priimtame 
specialiajame (nuosavybės teisių įstatyminio reglamentavimo srityje kažkodėl pakeičiančiame civilizuotame 
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pasaulyje visuotinai priimtas civilinės teisės normas) „Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į 
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme” Nr. VIII-359 1 str.: „Įstatymo paskirtis ir sąvokos” 1 dalyje 
apie pokario metais sovietnių koloborantų vykdytą Lietuvos laisvės kovotojų ir jų rėmėjų žemės valdų 
suvalstybinimą užsimenama itin kukliai: „Šis įstatymas reglamentuoja Lietuvos Respublikos piliečių, kurių 
nekilnojamasis turtas pagal TSRS (LTSR) įstatymus buvo... KITAIP NETEISĖTAI NUSAVINTAS ir kurių 
nuosavybės teisės buvo pradėtos atkurti pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl piliečių nuosavybės teisių 
į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“, nuosavybės teisių atkūrimo tęstinumo pripažinimo 
bei atkūrimo tvarką ir sąlygas įvertinant susiformavusius objektyvius visuomeninius turtinius santykius.“ 
Kadangi mano brolis Juozas Aisrotas buvo suimtas ir nužudytas už pokario laikotarpio Lietuvos laisvės 
kovotojų rėmimą – tai dabartinės posovietinė Lietuvos valstybės valdžios vykdomas jo „ištrynimas iš 
istorijos“ gali būti suprantamas tik kaip sovietinio–okupacinio režimo nusikaltimų tęstinumas dabartyje“ 
(citatos pabaiga). 
 
3) Pateikiu įrodymus, kad nuo Lietuvos teisėsaugos sistemos toleruojamo ir palaikomo - primenančio 
organizuotą nusikalstamumą neteisingumo - jau neįmanoma apsiginti Lietuvos Respublikos teismuose.  
Apie tai mano įgaliotas atstovas Zenonas Jurgelevičius 2006 m. birželio 9 d.,  raštu (reg. Nr 85 2006-06-09) 
informavo Lietuvos Respublikos Teisėjų Tarybą (citatos pradžia): 
„LR pilietis savo pažeistas teises negali apsiginti posovietinės Lietuvos teisme - nes LR teismai, 
remdamasi LR Konstitucijai ir LR galiojančioms tarptautinės teisės normoms prieštaraujančiais vidaus   
įstatymais (LR Civilinio proceso kodekso 56 straipsnis) tą pilietį pripažįsta esant nepakankamai 
protingu suvokti savo teisinę padėtį ir todėl tam piliečiui pačiam neleidžia laisva valia pasirinkti 
asmenį - kuris teisme geriausiai atstovautų (to asmens) interesus. Ar taip pačiu grubiausiu būdu 
nepaneigiamos piliečių konstitucinės teisės turėti ir reikšti savo nuomonę (žr.: galiojančios LR 
Konstitucijos 25 str 1; 2 ir 3 d. ) ir konstitucinė teisė į lygybę, o tuo pačiu ir į asmens laisvę (žr.:  
galiojančios LR Konstitucijos 29 str). Apie kokią žmogaus laisvę galime kalbėti - jei tam žmogui įstatymu 
draudžiama pačiam tą laivę ginti teisme? Tokios valdžią turinčiųjų asmenų savivalės nebuvo net 
sovietmečiu! Kaip tai suderinama su demokratine santvarka? 
 Teismams svarstant bylas pagal mano čia jau įvardintus, teisiškai nepagrįstus specialiuosius LR įstatymus 
galimi atvejai - kuomet piliečiai bylas pralaimi dėl procesinės teisės reglamentuojamų priežasčių. 
Gerbiamas LR Teismų tarybos Pirmininke: kaip galima teisme pralaimėti bylą - kuri išvis negali būti 
keliama – dėl raštvedybos ir į jas panašių taisyklių? Juk tai ne teisingumo vykdymas - bet visiškas 
absurdas. Todėl būtina skubiai spręsti: kokie procesinės teisės „pažeidimai" ir kada gali būti piliečio Civ. 
bylos pralaimėjimo teisme priežastimi. 
 Ar pirmuose keturiuose šio prašymo punktuose įvardinti faktai nereiškia, kad LR teismuose 
dirbtinai apribojama LR Civilinio Kodekso 1, 5 str. įtvirtinta piliečių pareiga ir teisė elgtis protingai ir tai 
nulemia jų pralaimėjimus teismuose? 
 (papildantis 5-ąjį) Ar įstatymas gali apriboti žmogaus teisę elgtis protingai ir jei taip yra: tai ar toks 
„įstatymas" yra vykdytinas? 
 Kodėl teisinės valstybės piliečiai nuo piktnaudžiaujančių teise asmenų savivalės išvis turi gintis teismuose? 
Ar ne pagrindine valstybės funkcija ir yra savo piliečių apsauga nuo vidaus ir išorės savivaliautojų? 
(citatos pabaiga). 
 
2006m. spalio 8d., savo „Apeliaciniame skunde“ aš Kauno apygardos teismą informavau apie I instancijos 
(Kauno rajono apylinkės) teismo draudimą – neleidusį man pasirinkti tinkamą atstovą ir atsisakiusį paskirti 
mam tinkamą rūpintoją ir prašiau užtikrinti šias mano teises (citatos pradžia): 
„2.2 dėl Kauno rajono apylinkės teismo draudimo (sprendžiant Civilinę bylą Nr.2-0748-358/2006) man 
pačiai pasirinkti tinkamai mano teises atstovausiantį atstovą. 
 2.2.1 dėl draudimo pasirinkti tinkamą atstovą: 
 2006 m. balandžio 8 d. Atsiliepime (į 2006-02-17 ieškovės Genovaitės Bublienės ieškinį Civ. byloje Nr. 2-
0748-358/2006) pareikštame penktajame prašyme - aš Kauno rajono apylinkės teismą prašiau: „Prašau, gerb. 
teismą leisti, kad mano interesus šioje byloje  atstovautų 2003-05-05 mano išduotą ir notariškai patvirtintą 
(registro Nr. 2-6316)  įgaliojimą mane atstovauti turintis mano sūnus Zenonas Jurgelevičius“. Kauno rajono 
teismas nurodė, kad tai draudžia įstatymas (CPK 56 str.). Tai jau antras (šioje byloje taikomas)  Lietuvos 
Respublikos vidaus įstatymas, kuris posovietinės Lietuvos teisininkams draudžia praktiškai taikyti 
aukštesnės už jį teisinės galios teisinių aktų imperatyvias teisines normas. Šio, žemesnės teisinės galios 
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„teisinio akto“ taikymu,  kėsinamasi paneigti žmogaus konstitucinę teisę turėti ir reikšti savo nuomonę (žr.: 
galiojančios LR Konstitucijos 25 str 1; 2 ir 3 d.). Sukonkretinančios  LR Konstitucijos 25 
straipsnyje įtvirtintą LR piliečių konstitucinę teisę: turėti savo nuomonę ir ją nuolat vadovautis 
- imperatyvios CK 1.5 straipsnio teisinės normos mus pirmiausiai  įpareigoja elgtis protingai 
(t.y., apdairiai: patiems vertinti mūsų priimamų sprendimų aplinkybes ir patiems priimti 
sprendimus). Tačiau CPK 56 str., yra įtvirtintas prievartinis šios teisės (ir pareigos) 
delegavimas pašaliniam asmeniui... ir dar už tai sumokant. Todėl CPK 56 straipsnis savo teisine 
prasme prieštarauja imperatyvioms LR Konstitucijos 25 str., ir CK 1.5 str., teisinėms normoms ir sutinkamai 
su galiojančios LR Konstitucijos 7 straipsnio 1 d. teisine nuostata  - išvis negali būti taikomas. Šioje vietoje 
atkreipiu Kauno apygardos teismo teisėjų kolegijos dėmesį į tai, kad posovietinėje Lietuvoje iš viso nėra nei 
vieno profesionalaus, aukštąjį teisinį išsilavinimą turinčio advokato – kuris turėtų savo aiškią nuomonę apie 
mano šio Apeliacinio skundo 1.1 dalyje įvardintą sovietinio dokumento teisinės prasmės suklastojimą ir tai 
išdrįstų pareikšti viešai (kuris turėtų savigarbos ir drąsos pastebėti ir nenutylėti tiesą). Todėl CPK 56 str., 
keliamų reikalavimų vykdymas man asmeniškai reikštų nekokybiškos ir todėl visiškai netinkamos advokatų 
paslaugos prievartinį pirkimą. Tai reiškia, kad neleisdamas šioje Civ. byloje mano interesus atstovauti mano 
pasirinktam tinkamam atstovui - Kauno rajono apylinkės teismas nepagrįstai (nesant teisinio pagrindo) 
apribojo mano procesines teises ir tuo  pažeidė CPK 2; 6; 8; 11 ir 12 str., teisines normas. Dėl šių priežasčių 
tapo neįmanoma teisingai išspręsti Civ. bylą Nr. 2-0748-358/2006 ir tai yra teisinis pagrindas 2006 m. 
rugsėjo 12 d. Kauno rajono apylinkės teismo Sprendimui (šioje byloje) panaikinti (CPK 329 str., 1d.). 
2.2.2 dėl Kauno rajono apylinkės teismo atsisakymo patekinti mano prašymą dėl rūpintojo paskyrimo: 
Sutinkamai su CPK 509 straipsnio 1 d.: „Veiksniam asmeniui, kuris dėl sveikatos būklės negali 
savarankiškai įgyvendinti savo teisių ar vykdyti pareigų, teismas pagal jo prašymą... gali nustatyti rūpybą ir 
paskirti rūpintoją“. Aš pasinaudojau šio straipsnio 2 dalyje įtvirtinta mano teise: „Pareiškimas dėl rūpybos 
nustatymo ir rūpintojo paskyrimo paduodamas apylinkės teismui pagal asmens, kuriam reikalinga rūpyba, 
gyvenamąją vietą“ ir 2006-04-24  kreipiausi į Kauno rajono apylinkės teismą dėl rūpintojo paskyrimo. 
Vykdydama CPK 509 straipsnio 3 dalies nustatytus reikalavimus: „Veiksnaus asmens pareiškime turi būti 
nurodyti rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo reikalingumo motyvai“ rūpintojo paskyrimo 
reikalingumo priežastimi aš nurodžiau Kauno rajono apylinkės teismo šaukimą man dalyvauti Civ. byloje  
Nr.2-0748-358/2006 trečiuoju asmeniu ir argumentavau, kad: „Aš, Jurgelevičienė Elžbieta, esu gimusi 1923 
m. lapkričio mėn. 15 d. Dėl mano amžiaus man sunku vaikščioti ir aš išvis negaliu važiuoti bet kokiu 
transportu (pajudėjus automobiliui man trūksta oro, neturiu kuo kvėpuoti, darosi bloga – toks pojūtis, kad 
tuoj pat sustos mano širdis). Todėl dėl itin blogo mano sveikatos stovio pati negaliu nei nuvykti surinkti  Civ. 
bylos Nr. 2-0748-358/2006 svarstyme mano teisėtiems interesams apginti man reikalingus rašytinius 
įrodymus - nei atvykti į patį šios bylos svarstymą Kauno rajono apylinkės teisme“. 
Gavęs tokio turinio mano prašymą ir siekiantis apginti   teisingumą (ir tuo būdu įvykdyti savo konstitucinę 
pareigą – žr.: galiojančios LR Konstitucijos 109 str., 1 d.: „Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik 
teismai“) - Kauno rajono apylinkės teismas privalėjo vykdyti  CPK 509 str., 3 dalies  teisines  normas: „ 
Teismas, rengdamasis nagrinėti bylą, paveda globos ir rūpybos institucijai pateikti teismui bylai išnagrinėti 
būtinus duomenis. Globos ir rūpybos institucija pateikia teismui išvadą, kurios turiniui atitinkamai taikytini 
šio Kodekso 506 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 3 punktų reikalavimai“. Tačiau Kauno rajono apylinkės teismas 
2006 gegužės 2 d., Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006 priėmė tokio turinio nutartį: 
„„Trečiasis asmuo Elžbieta Jurgelevičienė prašo šioje byloje paskirti rūpintoju jos sūnų 
Zenoną Jurgelevičių. Nurodo, kad dėl savo amžiaus ir sveikatos būklės negali tinkamai apginti savo teisėtų 
reikalavimų civilinėje byloje. 
Prašymas atmestinas. 
Sutinkamai su CPK 509 str., veiksniam asmeniui, kuris dėl sveikatos būklės negali 
savarankiškai įgyvendinti savo teisių ar vykdyti pareigų, teismas pagal jo prašymą gali nustatyti rūpybą ir 
paskirti rūpintoją. Tačiau šis klausimas negali būti nagrinėjamas kartu su ieškovės pateiktu ieškiniu / 
turi būti užvesta atskira civilinė byla, kurioje klausimai sprendžiami ypatingosios teisenos tvarka ir visiškai 
nesietini su pareikštu ieškiniu/. 
Esant šioms aplinkybėms, prašymas negali būti patenkintas. 
Sutinkamai su CPK 20 str., fiziniai asmenys turi teisę į valstybės apmokamą teisinę pagalbą įstatymu ir kitų 
teisės aktų nustatyta tvarka. 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str. teismas 
N u t a r i a :  
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Elžbietos Jurgelevičienės prašymą dėl rūpintojo paskyrimo atmesti. 
Nutarties nuorašus išsiųsti pareiškėjai E. Jurgelevičienei ir kitiems proceso dalyviams. 
Nutartis neskundžiama.“ 
2006-05-02 Nutartyje Kauno rajono apylinkės teismas visiškai nepagrįstai konstatuoja, kad: „Tačiau šis 
klausimas negali būti nagrinėjamas kartu su ieškovės pateiktu ieškiniu / turi būti užvesta atskira civilinė 
byla, kurioje klausimai sprendžiami ypatingosios teisenos tvarka ir visiškai nesietini su pareikštu ieškiniu/.“ 
Kaip jau paaiškinau, aš tik tiksliai įvykdžiau CPK 509 str., teisinių normų reikalavimus ir teisingai 
nurodžiau   tų normų reikalaujamus nurodyti duomenis. Kodėl Kauno rajono apylinkės teismas mano 
įvykdytą teisingą rūpintojo paskyrimo reikalingumo priežasties nurodymą įvardija „siejimu su ieškiniu“  ir 
tuo pagrindu atmeta mano prašymą dėl rūpintojo paskyrimo - man  yra nesuprantama. Atkreipiu Kauno 
apygardos teisėjų kolegijos dėmesį į tai, kad CPK 34 ir 35 str., teisinės nuostatos įrodo, jog net bylos 
pridavimas ne tam teismui LR nėra kliūtis teisingumo vykdymui. Kauno apylinkės teismas yra pakankamai 
kvalifikuotas, kad suprastų: jog teisiškai nepagrįstai atmesdamas mano prašymą dėl rūpintojo paskyrimo - jis 
man atima teisę ir praktines galimybes gauti ir  teismui pateikti mano teisumą įrodančius įrodymus, bei 
surasti ir į teismo posėdį pasikviesti reikalingus liudytojus. Tokie teismo veiksmai visiškai užkirto kelią 
teisingo sprendimo priėmimui (tiesioginės Konstitucinės Kauno rajono apylinkės teismo pareigos  
įvykdymui) Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006 ir tai yra teisinis pagrindas 2006 m. rugsėjo 12 d. Kauno rajono 
apylinkės teismo Sprendimui (šioje byloje) panaikinti (CPK 329 str., 1d.)“ (citatos pabaiga). 
 
2007 m. sausio mėn. 30 d., „Kasaciniame skunde“ advokatas Šarūnas Vilčinskas  kreipėsi į  Lietuvos 
Aukščiausiąjį (kasacinės instancijos) teismą ir dėl mano, kaip  Lietuvos Respublikos pilietės konstitucinės 
teisės  turėti savo nuomonę ir pačiai priimti mano gyvenimą apsprendžiančius sprendimus realizavimo 
užtikrinimo (citatos pradžia): 
„4. Sekančioje Nutarties pastraipoje Kauno apygardos teismas teigia, kad (citatos pradžia):  
„Kolegija nesutinka su motyvu, kad LR CPK 56 straipsnis savo teisine prasme prieštarauja imperatyvioms 
LR Konstitucijos 25 str. ir CK 1.5 str. teisinėms normoms ir sutinkamai su galiojančios LR 
Konstitucijos 7 straipsnio 1 d. teisine nuostata - išvis negali būti taikomas, nes Konstitucinio teismo 
sprendimo šiuo klausimu nėra, kreiptis į Konstitucinį teismą apeliantė neprašė, o kolegijai klausimo dėl šio 
straipsnio neatitikimo konstitucijai nekyla. Apeliantės procesinės teisės nebuvo apribotos, kadangi ji galėjo 
savo nuožiūra pasirinkti atstovą, atitinkantį CPK 56 str. reikalavimus“ (citatos pabaiga).  
Sutinkamai su LR Konstitucijos 1; 2; 3; 4; 5 ir 6 str., imperatyvioms teisinėms normomis  Lietuvos valstybę 
kuria Tauta, todėl suverenitetas priklauso Tautai ir kuomet demokratiškai išrinkti Tautos atstovai netinkamai 
atlieka savo pareigas – pvz.: pamiršta esantys tik Tautos atstovai, pamiršta, kad jų galias riboja Konstitucija 
ir kad jie (patys) privalo tarnauti savo rinkėjams – tuomet Tauta (t.y., LR piliečiai) gali praktiškai realizuoti 
Konstitucijoje įtvirtintą savo teisę patiems spręsti kas prieštarauja Konstitucijai ir tuo būdu savo suverenias 
galias vykdyti tiesiogiai (LR Konstitucijos 4 str.). CPK 56  str., LR piliečiams uždraudžia elgtis  protingai 
(sutinkamai su CK 1.5 str., teisinėmis normomis) ir vadovautis  visame pasaulyje vieningais civilinės teisės 
pagrindais. Taikydami CPK 56 str., teismai paneigia LR Konstitucijos 2 str., teisinę nuostatą, kad: Lietuvos 
Respublikoje suverenitetas priklauso Tautai.  
Vienas iš teisinių kiekvieno Tautos nario aukščiausios suverenios galios praktinio realizavimo  būdų – yra 
teisė kreiptis į teismą ir taip įgyvendinti savo teisėtus lūkesčius. LAT yra ne kartą pabrėžęs, kad: „asmens 
subjektinė teisė yra reali, o ne deklaratyvi tik tuo atveju, jeigu asmuo turi teisę ją realizuoti“.  Šiuo konkrečiu 
atveju teismai man net neleidžia turėti savo asmeninę nuomonę apie mano konstitucines teises ir tą nuomonę 
ginti teisme. Todėl tos mano „konstitucinės teisės“  išvis neegzistuoja“ (citatos pabaiga).   Iš išsakytų faktų 
susidaro įspūdis, kad šiuo konkrečiu atveju LR teismai elgėsi tendencingai ir todėl dirbtinai apribojo vienos 
iš byloje dalyvaujančių šalių procesines teises.  
 
Čia konstatuoti faktai leidžia daryti išvadą – kad posovietinėje Lietuvoje piliečių nuosavybės teisę 
reglamentuojantys įstatymai ir jais savo sprendimų priėmime besiremiantis posovietinės Lietuvos valstybės 
teisėsaugos aparatas neaiškių jėgų  yra panaudojami ne pagal savo tiesioginę paskirtį: teisingumui ginti – bet 
(panaudojami) teisei paneigti ir neteisingoms valstybės valdininkų veikoms  įteisinti. Tai nulemia visiems 
vienodai taikomų valstybės įstatymų galiojimo pakeitimą suinteresuotų savo ekonomine nauda piliečių 
grupių valios vykdymu ( nes ta valia yra prilyginama valstybės įstatymams). Teisės požiūriu tai gali būti 
vertinama kaip itin grubus piliečių diskriminaciją draudžiančio Europos žmogaus teisių Konvencijos 14 
straipsnio teisinių normų pažeidimas. Šis pažeidimas įvykdomas per Lietuvos valstybės mastu suorganizuotą 
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kito Europos žmogaus teisių Konvencijos teisinio akto: Pirmojo protokolo 1 straipsnio pažeidinėjimą.  Tuo 
būdu Lietuvos valstybė grubiai pažeidžia ir 1969 m. „Vienos Konvencijos dėl tarptautinių sutarčių teisės" 
(kurios dalyve yra ir LR) 26 straipsnio teisinę nuostatą, draudžiančią šalies vidaus teisės normomis 
paneigti imperatyvias tos šalies prisiimtų Tarptautinių įsipareigojimų teisines normas (pacta sunt 
servanda principą).   
 
II. APIE MATERIALINĖS IR PROCESINĖS TEISĖS NORMŲ TAIKYMO PAŽEIDIMUS, BEI ŠIŲ 
PAŽEIDIMŲ IŠŠAUKTUS EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ KONVENCIJOS TEISINIŲ NORMŲ 
TAIKYMO PAŽEIDIMUS  
Gerbiamą EŽTT aš jau informavau, kad šioje Civilinėje byloje teismai grubiai pažeidė posovietinėje 
Lietuvoje formuojamą vienodą tokio tipo bylų sprendimo teisinę praktiką.  2006m. spalio 8d., savo 
„Apeliacinio skundo“ 2.3 dalyje aš informavau Kauno apygardos teismą, o advokatas Šarūnas Vilčinskas 
2007 m. sausio mėn. 30 d., „Kasaciniame skunde“ informavo Lietuvos Aukščiausiąjį teismą apie Lietuvos 
Aukščiausiojo teismo nustatytos vienodo tokio bylų spendimo būtinumą (citatos pradžia): 
„III. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos ir Europos žmogaus teisių Konvencijos teisinių reikalavimų 
nevykdymas.  
CPK 4 str., teisinės normos nustato, kad: “ Teismai, taikydami teisę, atsižvelgia į Teismų įstatymo nustatyta 
tvarka paskelbtose kasacine tvarka priimtose nutartyse esančius teisės taikymo išaiškinimus“. Taip teismų 
praktikoje įtvirtinami teisingumo ir lygiateisiškumo principai, kurie reikalauja, kad panašios civilinės 
bylos būtų sprendžiamos vienodai. Todėl esant tokioms pačioms faktinėms aplinkybėms teisės normas 
būtina aiškinti ir taikyti vienodai. Teismui nagrinėjant bylą  faktiniu požiūriu identišką kitai, ankstesnei 
civilinei bylai, kur buvo suformuluota teisės aiškinimo ir taikymo taisyklė, ir naujoje byloje privalu ta 
teisės aiškinimo ir taikymo taisykle vadovautis. Ši nuostata išreiškia teismo precedento doktrinos esmę. 
Tačiau teismo precedentą galima taikyti tik jeigu ankstesnės civilinės bylos ratio decidendi (sprendimo 
pagrindas) sutampa su nagrinėjamos bylos ratio decidendi, t. y. jeigu abi bylos faktiniu atžvilgiu yra 
tokios panašios, kad nagrinėjamoje byloje lygiateisiškumo, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo 
principai reikalauja remtis teismo sprendimu, priimtu ankstesnėje byloje. 
Todėl 2006 m. rugsėjo 12 d., Kauno rajono apylinkės teismui pradedant nagrinėti Civ. bylą Nr.2-0748-
358/2006 tiek ieškovės G. Bublienės, tiek trečiojo asmens E. Jurgelevičienės (t.y., mano) teisės į paveldimą 
žemės valdą turėjo būti ginamos pagal  LR jau susiformavusią tokių bylų sprendimo praktiką. Ginčų, 
susijusių su nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimu, žinybingumą Lietuvos Aukščiausiasis 
Teismas (LAT) yra išaiškinęs Civilinėje byloje Nr.3K-3-384/1999 m.(citatos pradžia): 
„Civilinių bylų žinybingumas yra  teismo kompetencija nagrinėti ir spręsti ginčus dėl teisės. Žinybingumo 
apimtis tiesiogiai priklauso nuo teisės kreiptis į teismą teisminės gynybos apimties. Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis nustato, kad “asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, 
turi teisę kreiptis į teismą”. Ieškovė P.Roževičienė, kaip buvusio savininko teisių perėmėja,  kreipėsi į teismą 
prašydama apginti  pažeistą nuosavybės teisę neteisėtai nacionalizuojant turtą (nuosavybės teisė yra viena 
pagrindinių žmogaus konstitucinių teisių, įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 str.). Bet kokios 
teisės, taip pat ir nuosavybės teisės realumas, priklauso nuo galimybės ją apginti efektyviais gynimo būdais. 
Pripažinus, kad pažeistos nuosavybės teisės negalima ginti teismine tvarka, kiltų abejonių, ar įstatymo 
pripažinta teisė atkurti pažeistą nuosavybės teisę yra reali.  
Tiek teisė kreiptis į teismą, tiek ir nuosavybės teisė yra vienos pagrindinių žmogaus teisių, kurias gina 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (toliau – Konvencija). Ir Lietuvos CK 
(606 str.),  ir CPK (482 str.) įtvirtina tarptautinės teisės prioriteto prieš vidaus teisę principą.  Lietuvos 
Respublikai  ratifikavus Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos  konvenciją, ji tapo sudėtine 
Lietuvos teisės sistemos  dalimi, todėl teismai Lietuvos vidaus teisę turi aiškinti ir taikyti šios Konvencijos 
kontekste ir, esant vidaus teisės ir Konvencijos nuostatų  kolizijai,  suteikti prioritetą Konvencijos 
nuostatoms. 
 Nagrinėjamos  bylos aspektu svarbios yra dvi  Konvencijos normos. Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis 
įtvirtina, kad nustatant kiekvieno asmens civilines teises ir pareigas, jis turi teisę, kad jo byla būtų 
nagrinėjama pagal įstatymą sudaryto nepriklausomo ir nešališko teismo. Europos Žmogaus Teisių Teismas 
daugelyje  savo sprendimų konstatavo, kad ši Konvencijos norma įtvirtina ne tik procesines garantijas 
nagrinėjant bylą teisme, bet ir teisę kreiptis į teismą. Šio Teismo požiūriu, teisė kreiptis į teismą yra vienas iš 
teisinės valstybės kriterijų, todėl galimybės kreiptis į teismą nebuvimas keltų abejonių, ar  valstybė, kurioje ši 
teisė ribojama ar nepripažįstama, yra teisinė. Vadinasi, demokratinėje ir teisinėje valstybėje bet koks ginčas 
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dėl teisės, juo labiau ginčas dėl vienos pagrindinių žmogaus teisių - nuosavybės teisės - turi būti žinybingas 
teismui. Europos Žmogaus Teisių Teismo požiūriu, kurį jis nuosekliai nuolat patvirtina, principas, kad bet 
kuris civilinis ginčas gali būti perduotas nagrinėti ir spręsti teismui, yra vienas iš visuotinai pripažintų 
fundamentalių teisės principų (1975 m. vasario 21 d. sprendimas Golder v. United Kingdom byloje;  1994 m. 
gruodžio 9 d. sprendimas The Holy Monasteries v. Greece byloje;  1998 m. gegužės 22 d. sprendimas 
Vasilescu v. Romania byloje ir kt.).  
Europos Žmogaus Teisių Teismas, aiškindamas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos Pirmojo protokolo 1 straipsnį, nurodė, kad  asmeniui, net ir neturinčiam fizinės galimybės 
naudotis ar disponuoti jam anksčiau priklausiusiu daiktu, turi būti suteikta teisė kreiptis į teismą dėl savo 
nuosavybės teisės į tą daiktą gynimo ir įgyvendinimo (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą 
Vasilescu v.Romania byloje, kuriame Teismas konstatavo, kad aplinkybė, jog pareiškėjo turtas prieš keletą 
dešimtmečių buvo de facto konfiskuotas, neatėmė iš jo teisės ginti savo pažeistą nuosavybės teisę, o 
nuosavybės teisė, kaip viena pagrindinių civilinių teisių, turi būti ginama teismine tvarka). 
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, aiškindamas Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalį, įtvirtinančią 
asmens teisę kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo, 1997 m. spalio 1 d. nutarime nurodė, kad 
“neginamos žmogaus teisės ir laisvės taptų beprasmės, jeigu nebūtų atsižvelgiama į visuotinę taisyklę ubi jus 
ibi remedium: jei įstatymas suteikia teisę, jis duoda ir priemonę jai apginti [...]. Viena pagrindinių žmogaus 
teisių gynimo garantijų yra jo teisė kreiptis į teismą. Šios teisės įgyvendinimą lemia paties asmens 
suvokimas, kad jo teisės ar laisvės pažeidžiamos. Niekas negali kliudyti jam kreiptis į teismą. Kreipimasis į 
teismą yra subjektyvi procesinė Konstitucijos garantuota asmens teisė.” 
Išdėstyti argumentai leidžia teigti, kad šiandien civilinių bylų žinybingumo teismui klausimą reikia spręsti 
remiantis pirmiausia Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalies, Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatomis ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika. Ta 
aplinkybė, kad 1997 m. liepos 1 d. Įstatymo 17 - 19 straipsniai nustato, jog piliečių prašymus dėl nuosavybės 
teisės į žemę atkūrimo nagrinėja ir sprendimus  dėl nuosavybės teisių atkūrimo priima Vyriausybės įgaliotos 
institucijos, o teismas nagrinėja tik skundus dėl šių institucijų priimtų sprendimų, negali būti pakankamas 
teisinis pagrindas teigti, kad bylos dėl nuosavybės teisės atkūrimo teismui nežinybingos. Įstatymo 17-18 
straipsniuose nustatyta administracinė piliečių prašymų nagrinėjimo tvarka vertintina kaip išankstinė 
neteisminė nuosavybės teisės atkūrimo klausimų sprendimo procedūra (CPK 150 str. 2d. 2p.). Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 1999 m. balandžio 12 d. nutartyje, priimtoje 
Mykolas Jankauskas v. Jonavos rajono žemėtvarkos skyrius  byloje, konstatavo, kad pagal 1997 m. liepos 1 
d. Įstatymo 17-19 straipsnius reikalavimas dėl nuosavybės teisės atkūrimo gali būti nagrinėjamas teismine 
tvarka tik po to, kai suinteresuotas asmuo yra pasinaudojęs neteismine šio klausimo sprendimo tvarka.  
Teismas, nagrinėdamas piliečio skundą dėl Vyriausybės įgaliotos institucijos priimto sprendimo 1997 m. 
liepos 1 d. Įstatymo 19 straipsnio tvarka sprendžia ne tik šio sprendimo teisėtumo klausimą, bet kartu 
nagrinėja ir klausimą dėl piliečio teisės atkurti nuosavybės teisę į išlikusį nekilnojamąjį turtą. Teismas gali 
pripažinti institucijos sprendimą atsisakyti atkurti nuosavybės teisę neteisėtu tik tuo atveju, jeigu jis 
konstatuoja, kad pilietis turi teisę atkurti nuosavybės teisę. Taigi administracinės institucijos sprendimo 
neteisėtumo konstatavimas yra antrinis, nes galimas tik konstatavus piliečio teisę į nuosavybės teisės į 
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimą. Pripažinus, kad bylos dėl nuosavybės teisės atkūrimo teismui 
apskritai nežinybingos, pagrindinės žmogaus konstitucinės teisės - nuosavybės teisės - gynimas priklausytų 
išimtinai nuo viešosios administracijos, kas prieštarautų tiek Konstitucijos 30 straipsniui, tiek ir Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsniui ir šios Konvencijos Pirmojo 
protokolo 1 straipsniui. Netgi teismui pripažinus institucijos veiksmus neteisėtais ir įpareigojus ją atkurti 
nuosavybės teisę, žmogaus teisė nebūtų apginta, jeigu ši institucija atsisakytų vykdyti teismo sprendimą. 
Ikiteisminė nuosavybės teisės atkūrimo klausimų sprendimo tvarka nustatyta siekiant operatyviau spręsti 
šiuos klausimus, taip pat atsižvelgiant į tai, kad faktiniu grąžintino nekilnojamojo turto valdytoju ir 
naudotoju yra valstybė. Kilus ginčui tarp pretenduojančiojo ir valstybės dėl nuosavybės teisės atkūrimo, šį 
ginčą sprendžia teismas, kuris turi išspręsti ne tik valstybės institucijos veiksmų teisėtumo klausimą, bet ir 
priimti galutinį sprendimą dėl piliečio teisės - ar turi jis teisę į nuosavybės teisės atkūrimą. Pilietis tokiu 
atveju savo teisę gali ginti remdamasis teismo sprendimu (citatos pabaiga). 
 Faktinis šios Civilinės bylos nagrinėjimas įvairių lygių Lietuvos vidaus teismuose įrodo, kad Lietuvos 
Aukščiausiasiojo Teismo (LAT) Civilinėje byloje Nr.3K-3-384/1999 pateiktas vienodos teismų praktikos 
(nuosavybės teisių „atkūrimo“ bylose) išaiškinimas yra grynai deklaracinis – nes jį  (šioje) Civilinėje byloje 
Nr.2-0748-358/2006 visiškai ignoruoja tiek paties LAT teisėjų kolegija - tiek žemesniųjų pakopų LR teismai. 
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Jis naudingas tik tuo, kad tiksliai įvardija Civilinės bylos Nr.2-0748-358/2006  nagrinėjimo visų lygių LR 
teismuose – tų teismų įvykdytą Europos žmogaus teisių Konvencijos  6 straipsnio 1 dalies ir Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvencijos Pirmojo protokolo 1 straipsnio teisinių normų 
ignoravimą (nevykdymą).  
 
Civilinėje bylos Nr.2-0748-358/2006 nagrinėjimo metu LR teismų įvykdyti materialinės ir procesinės teisės 
normų pažęidimai (pagal 2007-01-30 advokato Šarūno Vilčinsko surašytą Kasacinį skundą. Citatos pradžia): 
„I. Materialinės teisės normų pažeidimai: 
Pirma: negalima sutikti su teismų nuomone apie Napoleono kodekso taikymą ir teismų teiginį, kad 1937 m. 
mirusio ir (iki savo mirties) nuosavybės teise Kauno rajone Ringaudų kaime turėjusio 9,035 ha žemės valdą 
Vinco Eisroto (Aišroto) (savininko pavardė taip įrašyta 1993-04-23 Lietuvos Valstybinio Archyvo pažymoje 
Nr.17-E) našlė Elzbieta Eisrotienė pagal Napoleono kodeksą negalėjo paveldėti lygią dalį žemės su jo 
vaikais: Uršule Eisrotaite, Motiejumi Eisrotu (ieškovė G. Bublienė yra jo anūkė) Ona Eisrotaite 
(Miknevičiene),  Elzbieta Eisrotaite (manimi – dabar Jurgelevičiene) ir Juozu Eisrotu (Aišrotu).  Pagrįsdami 
savo sprendimus teismai nenurodo ne tik konkretų Napoleono kodekso straipsnį, bet nenurodo ir konkrečią 
redakciją. Jeigu tokia taisyklė tame kodekse ir buvo – tai ji buvo to kodekso priėmimo metu, apie 1804 
metus, o vėliau buvo pakeista. Priimdami savo sprendimus teismai negali vadovautis abstrakčiu įstatymu, nes 
tai kliudo žmogui ginti savo teises.  
 Jeigu po savininko V. Eisroto mirties - jo nuosavybės teise turėta žemės valda pagal Napoleono kodeksą 
būtų buvusi padalinta jo paveldėtojams – tai visi paveldėtojai privalėjo gauti lygias tos žemės dalis.   Byloje 
esantys duomenys tokio padalijimo buvimo faktą visiškai paneigia, nes Ona Eisrotaitė (Miknevičienė) 
paveldėjo 4,5 ha. Šį faktą yra patvirtinęs Kauno rajono apylinkės teismas. 
 Antra – susiję su pirma. Teismai privalėjo išsiaiškinti ir tiksliai nustatyti – kas 1937 m., Vinco Eisroto 
mirties dieną buvo jo įpėdiniai ir turėjo teisę paveldėti jo turtą. Tai ne mano išsigalvojimas, bet  1997-07-01 
Lietuvos Respublikos Seimo priimto įstatymo Nr.VIII-359 „Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių 
į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo istatymo“ 2 str., reikalavimas. Nuo turinčių teisę paveldėti ir 
paveldėjusių žemę įpėdinių skaičiaus priklauso žemės sklypo - į kurį kiekvienam iš paveldėtojų atkuriamos 
nuosavybės teisės, - dydis. Todėl šio įstatymo reikalavimo nesilaikymas - neleidžia atkurti teisingumą 
konkretaus asmens atžvilgiu.  
Teismai nesiaiškino Vinco Eisroto sūnaus, Juozo Eisroto (Aišroto) žuvimo aplinkybių ir laiko bei  fakto apie 
jo teises paveldėti ir nenustatė, kas galėjo po jo mirties paveldėti (ir paveldėjo) jam galėjusią priklausyti 
žemės dalį.  
Teismai taip pat nesiaiškino dėl Vinco Eisroto dukters Uršulės Eisrotaitės (Šiliauskienės) –žemės valdos 
dalies paveldėjimo. Ji taip pat turėjo teisę paveldėti.  
Tai yra akivaizdūs materialinės teisės normų pažeidimai.  
Trečia: mano požiūriu teismai neteisingai aiškino ir taikė 1940 m. liepos 22 d., sovietinio Liaudies Seimo 
deklaraciją , kuri yra 1997- 07-01 įstatymo Nr.VIII-359 priėmimo teisiniu pagrindu. Teismai aiškino, kad 
nuo tos deklaracijos priėmimo momento visa visiems Lietuvos Respublikos piliečiams priklausiusi žemė  
tapo valstybės nuosavybe. Tačiau toje pačioje deklaracijoje ir jos vykdymą reglamentuojančiuose kituose to 
laikotarpio sovietiniuos teisės aktuose yra nustatyta, kad iki 30 ha žemės ploto valdžiusių žemės savininkų 
žemė yra užtvirtinama amžinam jų (ir jų šeimų) naudojimuisi ir tokią padėtį sovietinė valstybė įsipareigoja 
ginti savo įstatymais: „Visokie bandymai pasikėsinti į asmeninę valstiečių nuosavybę arba prieš darbo 
valstiečių valią, primetant jiems kolchozų organizaciją, bus griežtai nubausti, kaip kenkią liaudies ir 
valstybės interesams“. Kaip žinome V. Eisrotas nuosavybės teise valdė tik 9,035 ha. Todėl jo žemės valda 
pagal 1940 m., sovietinius įstatymus nebuvo nacionalizuota - o liko jo (ir jo šeimai) amžinam naudojimui 
skirta asmenine nuosavybe. Amžinas teisėto savininko naudojimasis savo žeme ir posovietinių valdininkų 
vykdomas tos žemės paėmimas ir perskirstymas tiek teisine tiek ekonomine prasmėmis yra visiškai skirtingi 
dalykai. Iš byloje esančių archyvo pažymų akivaizdu, kad ši konkreti žemės valda 1940 metais nebuvo 
nacionalizuota ir jos teisėti paveldėtojai ją dirbo (ir valstybei mokėjo žemės mokesčius) iki savanoriško 
įstojimo į kolektyvinius ūkius (kooperatyvus) 1950 m. Tuo metu V. Eisroto  žemės valdoje jau buvo 
susiformavę 2 atskiri ūkiai po 4,5 ha ploto kiekvienas - iš kurių vieną valdė mano motina Elzbieta Eisrotienė, 
aš ir mano brolis Juozas  (iki jo žūties 1946 m., pavasarį - o kitą - A. Miknevičius.   Todėl prieš  tolesniam 
šios žemės valdos likimui nulemti  taikant 1997-07-01 LR įstatymą  Nr.VIII-359  būtina papildomai įrodyti, 
kad ne aš - būdama teisėta paveldėtoja - bet Lietuvos valstybė turi teisinį pagrindą disponuoti šią žemės 
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valda. Šioje byloje tai įrodančių dokumentų nėra - todėl ir šiuo atveju teismų priimti sprendimai grindžiami 
abstrakčiu įstatymo traktavimu.  
Savo Atsiliepimo į 2007-02-17 ieškovės G. Bublienes ieškinį Civ. Byloje Nr.2-0748-358/2006 (ketvirtojo 
puslapio II pastraipoje nuo viršaus) aš nurodžiau faktus, kad mano teises gina LR galiojančios Europos 
žmogaus teisių Konvencijos 1 protokolo 1 str., teisinės normos: 
„Aš nuo 1991m., praktiškai - o nuo1996m., ir juridiškai (kadangi mokėjau valstybės oficialiai paskirtus 
žemės mokesčius) - iki 1998 m.  valdžiau savo  paveldėtą žemės valdą. Todėl nuo 1996-11-12 d., - kuomet  
Kauno apskrities administracija mano (Elzbietos Jurgelevičienės) paveldimą žemę oficialiai priskyrė 
„grąžinamai žemei“ ir aš (po to priskyrimo) vykdydama valstybės įpareigojimą  - valstybei mokėjau žemės 
mokesčius (žr.: Pridedamas dokumentas Nr.4) – mano nuosavybės teises į šią žemę gina  Europos žmogaus 
teisių Konvencijos 1-ojo Protokolo 1 straipsnio teisinės normos“. 
Teismai šių faktų išvis netyrė. 
Ši aplinkybė taip pat įrodo, kad mūsų šeimos (iki 1950 m.) valdyta 4,5 ha ploto V. Eisroto žemės valdos dalis 
- negali būti dalijama lygiomis dalimis tarp kitų V. Eisroto paveldėtojų.  
II. Procesinės teisės normų pažeidimai: 
Pirma – man nebuvo pranešta apie 2006-09-12 Kauno rajono apylinkės teismo posėdį. Šiais savo veiksmais 
teismas grubiai pažeidė LR Civilinio Proceso  Kodekso 133 str., 1 ir 2 d., reikalavimus, nes teismas 
kiekvienam byloje dalyvaujančiam asmeniui privalo pranešti apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką. Aš 2006-
09-12 Kauno rajono apylinkės teismo posėdyje suprantama ir nedalyvavau – nes apie posėdį nežinojau. CPK 
329 str., 3d., 1p.,nustato, kad apeliacinės instancijos teismas turėjo panaikinti  2006-09-12 teismo sprendimą, 
nes šalies nedalyvavimas teismo posėdyje – kuomet tai šaliai apie teismo posėdį nepranešta – yra absoliutus 
(tame posėdyje priimto) teismo sprendimo negaliojimo pagrindas. 
Antra – teismai pažeidė ir atstovavimo man teises. Jeigu teismai laikėsi nuomonės, kad mano sūnus Zenonas 
Jurgelevičius pagal naujojo CPK nustatytas taisykles negali atstovauti mano interesus, jeigu teismas nenorėjo 
kad man būtų paskirtas rūpintojas – tai  teismas privalėjo pagal Lietuvos valstybės nustatytą teisinės 
pagalbos suteikimo tvarką paskirti advokatą – kuris šioje byloje būtų atstovavęs mano interesus. Tai padaryta 
nebuvo. 
Šie nurodyti du procesinės teisės pažeidimai sąlygojo dar vieną pažeidimą. Man sukliudė surinkti ir teismui 
pateikti įrodymus bei duoti paaiškinimus – kurie turėtų esminės reikšmės šioje byloje priimtam teismo 
sprendimui. Aš negalėjau teismui pateikti prašymą į teismą iškviesti ir apklausti šiuos liudytojus: Bronę 
Šilinskienę, Onutę Zaicevičienę, Rimantą Dovydaitį ir Kazimierą Dovydaitį – kurie teisme būtų patvirtinę, 
kad (priešingai nei teikia ieškovė) V. Eisroto sūnus Juozas Eisrotas niekur nebuvo išvykęs ir visą laiką 
gyveno savo tėviškėje, Ringaudų kaime Kauno rajone ir 1946 m. kovo mėnesį sovietinių „istrebitelių“ buvo 
nužudytas. Tuomet jis buvo apie 18 metų amžiaus (visus jo dokumentus paėmė minėti „istrebiteliai“). 
Liudininkės taip pat būtų patvirtinę, kad Vincas Eisrotas savo žemės valdą vaikams padalino dar būdamas 
gyvas, maždaug 1932 metais, nes dėl savo senyvo amžiaus nepajėgė tą žemę apdirbti. Liudininkai taip pat 
būtų patvirtinę, kad apie 1932 m., išdalindamas savo vaikams savo Kauno rajone Ringaudų kaime 
nuosavybės teise valdytą 9,035 ha ploto  žemės valdą - V. Eisrotas (Aišrotas) savo sūnui Motiejui Eisrotui 
(Aišrotui) ir savo dukrai Uršulei Eisrotaitei (Aišrotaitei) už jų paveldimas tos žemės valdos dalis – (jiems) 
išmokėjo pinigines kompensacijas. Šie liudininkų parodymai paneigtų bet kokias ieškovės G. Bublienės 
pretenzijas į V. Eisroto valdytą žemę – nes ji reiškia savo pretenzijas į tai – už ką jos tėvas yra gavęs piniginį 
atlyginimą. Tai paaiškina faktą - kodėl jokiuose dokumentuose nėra net mažiausios užuominos apie Kauno 
rajone Ringaudų kaime Motiejaus Eisroto (Aišroto)  valdytą žemes valdą“ (citatos iš advokato Šarūno 
Vilčinsko surašyto „Kasacinio skundo“ pabaiga).  
 
Iš šių teisinių argumentų akivaizdu, kad nagrinėdami Civilinę bylą Nr.2-0748-358/2006  visų lygių LR 
teismai siekė ne atlikti savo tiesioginę konstitucinę pareigą ir įvykdyti teisinguma – bet siekė (bet kuria 
kaina) patenkinti 2006-02-17 ieškovės Genovaitės Bublienės  Kauno rajono apylinkės teismui įteiktą ieškinį 
- kurio autorė aiškiai piktnaudžiauja teise (vykdo deliktą).   Tokį teisingumo vykdymąą jokiu būdu negalima 
laikyti efektyvia teisine pažeistų teisių gynyba – todėl tokiu būdu Lietuvos valstybėje vykdomas teisingumas 
pažeidžia Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvencijos 13 straipsnio teisinių normų 
reikalavimus: „Kiekvienas, kurio teisės ir laisvės, pripažintos šioje Konvencijoje, buvo pažeistos, turi teisę 
pasinaudoti efektyvia teisine gynyba valstybiniuose organuose, nesvarbu, ar tai padarė einantys oficialias 
pareigas asmenys“. 
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2007-03-05 Civilinės bylos Nr.3P-728/2007 nutartyje (tai ta pati Civilinė byla Nr. 2-0748-358/2006 tik 
Lietuvos Aukščiausiajame teisme) Lietuvos aukščiausiasis teismas teigia (citatos pradžia): 
„Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegija, susidedanti iš teisėjų: 
Romualdo Čaikos (kolegijos pirmininkas), Teodoros Staugaitienės ir Prano Žeimio, 
susipažinusi su 2007 m. vasario 28 d. gautu trečiojo asmens Elzbietos Jurgelevičienės kasaciniu skundu 
dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. sprendimo ir Kauno apygardos teismo Civilinių 
bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 7 d. nutarties peržiūrėjimo, 
nustatė: 
Pagal CPK XVII skyriaus nuostatas kasacija yra išimtinė pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų 
sprendimų (nutarčių) teisėtumo kontrolės forma. Pagal CPK 346 straipsnį kasacija galima tik tais atvejais, 
kai yra bent vienas iš šių pagrindų peržiūrėti bylą kasacine tvarka: 1) materialinės ar procesinės teisės 
normų pažeidimas, turintis esminės reikšmės vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, jeigu šis pažeidimas 
galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo (nutarties) priėmimui; 2) jeigu teismas skundžiamame sprendime 
(nutartyje) nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo 
praktikos; 3) jeigu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika ginčijamu klausimu yra nevienoda. 
Trečiojo asmens E. Jurgelevičienės kasaciniame skunde nenurodyti išsamūs argumentai, paneigiantys 
pirmosios instancijos teismo sprendimo ir apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nutarties 
teisėtumą ir pagrįstumą. Kasacinio skundo argumentai yra abstraktūs ir nesusieti su skundžiamų 
sprendimo ir nutarties motyvais, dalis kasacinio skundo teisinių argumentų yra akivaizdžiai klaidingi. 
Kasatorės teisiniai argumentai dėl teismo sprendimo ir nutarties absoliutaus negaliojimo pagrindo, 
įtvirtinto CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte, yra prieštaringi. Be to, iš kasacinio skundo matyti, kad 
kasatorei buvo žinoma apie teismo posėdžio laiką ir vietą(citatos pabaiga). 
 
Akivaizdu, kad ši LAT nutartis teisiniu argumentuotumu ir atitikimu faktinei Civilinės bylos Nr. 2-0748-
358/2006 medžiagai taip pat nepasižymi. Iš viso neaišku – ar LAT teisėjų kolegija iš viso teikėsi 
perskaityti  šiuos 2007-01-30 advokato Šarūno Vilčinsko surašytame Kasaciniame skunde įvardintus, 
pirmosios ir aeliacinės Lietuvos teismų grandžių įvykdytus procesinės teisės pažeidimus (Citatos pradžia): 
„Pažymime, jog CPK taisyklių pažeidimas pasireiškė ir tuo, kad Kauno apygardos (apeliacinės instancijos) 
teismas neargumentuotai (be jokių įrodymų) teigia, jog:  
1. trečiasis asmuo E. Jurgelevičienė  (t.y., aš) neprašiau teismą mane atleisti iš trečiojo asmens pareigų šioje 
byloje (žr.: 2006-12-07 Kauno apygardos teismo Nutarties Civ. byloje Nr.2A-1335-343/2006 4 psl., 
paskutiniąją pastraipą). 
 Savo Atsiliepimo į 2007-02-17 ieškovės G. Bublienes ieškinį Civ. Byloje Nr.2-0748-358/2006 2 psl., 
paskutinėje (Nr.2.2.2)  pastraipoje aš pateikiau savo motyvus – kodėl šioje byloje negaliu būti trečiojo 
asmens pareigose.  
2. Toje pačioje pastraipoje Kauno apygardos teismas teigia, kad E. Jurgelevičienė: „... nepateikia ir įrodymų, 
kad ieškovei natūra sugrąžinama dalis trečiojo asmens valdomo žemės sklypo“.  
Savo Atsiliepimo į 2007-02-17 ieškovės G. Bublienes ieškinį Civ. byloje Nr.2-0748-358/2006 (ketvirtojo 
puslapio 2 pastraipoje nuo viršaus) aš nurodžiau faktus, kad po Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo 
1990-03-11 aš faktiškai valdžiau savo paveldimą žemės valdą ir todėl mano teises gina LR galiojančios 
Europos žmogaus teisių Konvencijos 1 protokolo 1 str., teisinės normos (citatos pradžia): 
„Aš nuo 1991m., praktiškai - o nuo1996m., ir juridiškai (kadangi mokėjau valstybės oficialiai paskirtus 
žemės mokesčius) - iki 1998 m.  valdžiau savo  paveldėtą žemės valdą. Todėl nuo 1996-11-12 d., - kuomet  
Kauno apskrities administracija mano (Elzbietos Jurgelevičienės) paveldimą žemę oficialiai priskyrė 
„grąžinamai žemei“ ir aš (po to priskyrimo) vykdydama valstybės įpareigojimą  - valstybei mokėjau žemės 
mokesčius (žr.: Pridedamas dokumentas Nr.4) – mano nuosavybės teises į šią žemę gina  Europos žmogaus 
teisių Konvencijos 1-ojo Protokolo 1 straipsnio teisinės normos“ (citatos pabaiga).  
 LR Konstitucinis teismas 1994-05-27 bylos Nr.12/93 nutarime nustatė, kad: 
„...Tokių okupacinės valdžios savivalės aktų pagrindu negalėjo atsirasti ir neatsirado teisėta valstybinė 
nuosavybė, nes neteisės pagrindu negali atsirasti teisė. Todėl ir tokiu būdu iš žmonių atimtas turtas laikytinas 
tik faktiškai valstybės valdomu turtu“. Po nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo 1990-03-11 aš  iki 
1998 m., faktiškai valdžiau mano paveldimos žemės valdą, toje valdoje auginau žemės ūkio produkciją ir - 
valstybės reikalavimu - už tai valstybei mokėjau (valstybės) nustatyto dydžio žemės mokesčius. Tai 
(sutinkamai su LR Konstitucinio teismo išaiškinimu 1994-05-27 bylos Nr.12/93 nutarime, kad: piliečių 
nuosavybės teisės faktiškai yra nenutrūkę) įrodo - jog iki 1998 m., faktiniu  (teisiškai nenutrūkusios!) 
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nuosavybės teise man priklausančios žemės valdytoju buvau aš – o ne valstybė. Todėl vėlesnį, tos, man 
nuosavybės teise priklausančios žemės valdos  faktinio  valdymo nutraukimą  neleidžia man faktiškai valdant 
savo paveldimą žemę Lietuvos valstybėje galiojusios (ir tebegaliojančios) LR Konstitucijos 23 str., ir tuo 
metu LR įsigaliojusios  Europos žmogaus teisių Konvencijos 1-ojo Protokolo 1 str., teisinės normos 
(Lietuvos Respublika EŽT Konvencijos 1-ąjį Protokolą ratifikavo 1995 m. gruodžio 7 dieną įstatymu Nr. I-
1117. Ratifikacinius raštus Europos Taryboje LR deponavo 1996 m. gegužės 27 dieną).   
3. 2006-12-07 Kauno apygardos teismo Nutarties Civ. byloje Nr.2A-1335-343/2006, 5 psl., pirmojoje 
pastraipoje (nuo psl., viršaus) teigiama, kad (citatos pradžia):  
„Kolegija nesutinka su motyvu, kad teismas, priimdamas sprendimą šioje civilinėje byloje, neįvykdė LR 
Civilinio proceso kodekso 300 straipsnio reikalavimų dėl nusikaltimų požymių ištyrimo, nes neiniciavo 
Juozo Aisroto (Eisroto) žuvimo (tyčinio nužudymo) ištyrimo, bei nerinko įrodymų apie žemės valdos 
paveldėtojos Uršulės Eisrotaitės (Šiliauskienės) gyvenimą ir jos mirties datą, nes tai nėra susiję su pareikštu 
ieškiniu. Apeliantė neteisingai aiškina CPK 300str.. Šis straipsnis numato, kad teismas, nagrinėdamas 
bylą ir padaręs išvadą, kad dalyvaujantis byloje asmuo ar kitas asmuo atliko veiksmus, kuriuose yra 
nusikaltimo požymių, apie tai praneša prokurorui. Duomenų apie tai, kad byloje dalyvaujantys asmenys ar 
kiti asmenys padarė veiksmus, turinčius nusikaltimo požymių, nėra, todėl nebuvo ir apie ką pranešti 
prokurorui, o juo labiau tirti nusikaltimų požymius ar kokių nors asmenų gyvenimo ir mirties faktus (citatos 
pabaiga).  
Šiame Kasaciniame skunde, kaip vieną iš savo nesutikimo su teismų sprendimais motyvų jau (žr.: II 
materialinės teisės normų pažeidimą) nurodėme, kad (citatos pradžia): 
 „Teismai privalėjo išsiaiškinti ir tiksliai nustatyti – kas 1937 m., Vinco Eisroto mirties dieną buvo jo 
įpėdiniai ir turėjo teisę paveldėti jo turtą. Tai ne mano išsigalvojimas, bet  1997-07-01 Lietuvos Respublikos 
Seimo priimto įstatymo Nr.VIII-359 „Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį 
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo“ 2 str., reikalavimas. Nuo turinčių teisę paveldėti ir paveldėjusių žemę 
įpėdinių skaičiaus priklauso žemės sklypo - į kurį kiekvienam iš paveldėtojų atkuriamos nuosavybės teisės, - 
dydis (citatos pabaiga).  
Tokius pačius reikalavimus yra suformavusi ir jų pagrįstumą teisiškai argumentavusi LAT suformuota 
teismų praktika (žr.: šio Kasacinio skundo III dalį). 
4. Sekančioje Nutarties pastraipoje Kauno apygardos teismas teigia, kad (citatos pradžia):  
„Kolegija nesutinka su motyvu, kad LR CPK 56 straipsnis savo teisine prasme prieštarauja imperatyvioms 
LR Konstitucijos 25 str. ir CK 1.5 str. teisinėms normoms ir sutinkamai su galiojančios LR 
Konstitucijos 7 straipsnio 1 d. teisine nuostata - išvis negali būti taikomas, nes Konstitucinio teismo 
sprendimo šiuo klausimu nėra, kreiptis į Konstitucinį teismą apeliantė neprašė, o kolegijai klausimo dėl šio 
straipsnio neatitikimo konstitucijai nekyla. Apeliantės procesinės teisės nebuvo apribotos, kadangi ji galėjo 
savo nuožiūra pasirinkti atstovą, atitinkantį CPK 56 str. reikalavimus“ (citatos pabaiga).  
Sutinkamai su LR Konstitucijos 1; 2; 3; 4; 5 ir 6 str., imperatyvioms teisinėms normomis  Lietuvos valstybę 
kuria Tauta, todėl suverenitetas priklauso Tautai ir kuomet demokratiškai išrinkti Tautos atstovai netinkamai 
atlieka savo pareigas – pvz.: pamiršta esantys tik Tautos atstovai, pamiršta, kad jų galias riboja Konstitucija 
ir kad jie (patys) privalo tarnauti savo rinkėjams – tuomet Tauta (t.y., LR piliečiai) gali praktiškai realizuoti 
Konstitucijoje įtvirtintą savo teisę patiems spręsti kas prieštarauja Konstitucijai ir tuo būdu savo suverenias 
galias vykdyti tiesiogiai (LR Konstitucijos 4 str.). CPK 56  str., LR piliečiams uždraudžia elgtis  protingai 
(sutinkamai su CK 1.5 str., teisinėmis normomis) ir vadovautis  visame pasaulyje vieningais civilinės teisės 
pagrindais. Taikydami CPK 56 str., teismai paneigia LR Konstitucijos 2 str., teisinę nuostatą, kad: Lietuvos 
Respublikoje suverenitetas priklauso Tautai.  
Vienas iš teisinių kiekvieno Tautos nario aukščiausios suverenios galios praktinio realizavimo  būdų – yra 
teisė kreiptis į teismą ir taip įgyvendinti savo teisėtus lūkesčius. LAT yra ne kartą pabrėžęs, kad: „asmens 
subjektinė teisė yra reali, o ne deklaratyvi tik tuo atveju, jeigu asmuo turi teisę ją realizuoti“.  Šiuo konkrečiu 
atveju teismai man net neleidžia turėti savo asmeninę nuomonę apie mano konstitucines teises ir tą nuomonę 
ginti teisme. Todėl tos mano „konstitucinės teisės“  išvis neegzistuoja.    
5. 2006-12-07 Kauno apygardos teismo Nutarties Civ. byloje Nr.2A-1335-343/2006, 5 psl., ketvirtoje 
pastraipoje (nuo psl., viršaus)  teigiama, kad (citatos pradžia):  
„Apeliantė nurodo, kad iki Kauno rajono apylinkės teismui priimant 2006-09-12 sprendimą, tiek 
ieškovės G. Bublienės, tiek trečiojo asmens E. Jurgelevičienės teisinė padėtis nuosavybės teisių atkūrimo 
srityje buvo vienoda: Kauno apskrities viršininkas 2005-09-09 įsakymais Nr.02-05-8829 ir Nr.02-05-
8830 abiem atsisakė atkurti nuosavybės teises. Kolegija su šiuo teiginiu sutinka“(citatos pabaiga). 
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Kolegijos sutikimas su apeliantės teiginiu dėl ieškovės G. Bublienės ir trečiojo asmens E. Jurgelevičienės 
teisinė padėtis nuosavybės teisių atkūrimo srityje vienodumo - turėjo sąlygoti tai, kad Kauno rajono 
apygardos teismas abiejų šioje Civ. byloje dalyvaujančių šalių atžvilgiu  vienodai taikytų LR įstatymus ir 
vienodai atsižvelgtų į LAT  suformuotą (tokio tipo bylų sprendimo) teismų praktiką (žr., šio Kasacinio 
skundo III dalį). Kaip matosi iš žemiau pareikiamos citatos – teismai nagrinėjo ir patenkino tik ieškovės G. 
Bublienės reikalavimus (citatos pradžia):  
„Apeliantė taip pat nurodo, kad teismas privalėjo ištirti: 1) Ar ieškovė R. Bublienė ir trečiasis asmuo E. 
Jurgelevičienė turi teisę į nuosavybės teisių atkūrimą? 2) Ar LR Vyriausybės įgaliotos atkurti piliečių 
nuosavybės teises institucijos priimtas sprendimas yra teisėtas? 3) Priimti galutinį sprendimą dėl piliečio 
teisės, t.y. ar turi jis teisę į nuosavybės teisės atkūrimą, tačiau to nepadarė, todėl yra teisinis pagrindas tokį 
sprendimą panaikinti (CPK 329 str. 2 d. 7 p.), t.y. apylinkės teismas išsprendė ne visus pareikštus 
reikalavimus. Su tokia pozicija kolegija nesutinka, kadangi byloje buvo pareikšti trys reikalavimai, t.y. 
panaikinti įsakymą, atnaujinti terminą, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą. Iš ginčijamo teismo sprendimo 
matyti, kad sprendimas priimtas dėl visų reikalavimų: panaikintas įsakymas, nustatytas juridinę reikšmę 
turtintis faktas, atnaujintas terminas prašymui dėl nuosavybės teisių atkūrimo paduoti (b.l. 1-2, 86-
90)“(citatos pabaiga).  
6. Apeliacinės instancijos (Kauno apygardos teismas) taip pat teigia, kad (citatos pradžia): 
 „Kolegija nesutinka su apeliacinio skundo motyvu, kad ieškovė ne naujai nustatinėja juridinę reikšmę 
turintį faktą, bet ne instancine tvarka bando pakeisti kito Kauno rajono apylinkės teismo priimtą ir 
įsigaliojusį teismo sprendimą byloje, kurioje nustatomas tos pačios žemės valdos valdymo nuosavybės teise 
juridinis faktas, kadangi tam patvirtinti nepateikti jokie įrodymai, o juo labiau minimas sprendimas“(citatos 
pabaiga). 
Trečiojo asmens E. Jurgelevičienės (mano) Atsiliepimo  į 2006-02-17 ieškovės G. Bublienės ieškinį 2.3 dalyje 
yra išsamiai išaiškintas faktas, kad ieškovė į Kauno rajono apylinkės teismą  kreipėsi dėl pakartotinio juridinę 
reikšmę turinčio fakto: dėl V. Eisroto (Aišroto) žemės valdos paveldėtojų nustatymo – jau esant įsigaliojusiam 
to paties teismo sprendimui dėl šio fakto nustatymo. Tai patvirtino prie mano Atsiliepimo pridėtas 
dokumentas (rašytinis įrodymas) Nr.5: 1995-09-06 Kauno rajono apylinkės teismo Sprendimas Civ. byloje 
Nr.2-910/95 „Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo“. 
7. Kauno apygardos teismo teiginys, kad (citatos pradžia):   
„Apeliantė nurodo, jog CPK 443 str. 9 d. nustatyta, kad teismas, nagrinėjantis bylas ypatingąja teisena, 
neturi teisės priimti sprendimo už akių, tačiau Kauno rajono apylinkės teismas šioje byloje ne tik juridinę 
reikšmę turintį faktą nustatė nedalyvaujant Elžbietos Jurgelevičienės atstovui, bet neleido byloje dalyvauti 
jos atstovui ir neleido paskirti rūpintoją. Su šiais motyvais kolegija taip pat nesutinka, nes sprendimas šioje 
byloje nebuvo priimtas už akių. Tretysis asmuo E.Jurgelevičienė žinojo apie teismo posėdį galėjo jame 
dalyvauti pati arba bylą vesti per atstovą“ (citatos pabaiga). 
Savo 2006 m. spalio 8 d. Apeliacinio skundo  dalyje Nr. 2.5  „dėl pranešimo apie teismo posėdį“ aš 
konstatavau faktą – kad: „Kauno rajono apylinkės teismas man išvis nepranešė apie 2006 m. rugsėjo 12 d., 
teismo posėdį Civ. byloje Nr.2-0748-358/2006. Tai yra absoliutus pagrindas tame teismo posėdyje priimto 
Kauno rajono apylinkės teismo Sprendimo panaikinimui (CPK 329 str., 3.1) d.)“. CPK 329 str., 3.1 d., yra 
kalbama tik apie konkretų nepranešimą apie konkrečią dieną įvyksiantį teismo posėdį. Kadangi  Kauno 
apygardos teismas neturi teisinių galių savo nuožiūra pataisyti LR įstatymus – tai šioje Civ. byloje minėto 
teismo  įvykdyti CPK 329 str. 3.1., papildomi išaiškinimai yra teisiškai nepagrįsti.  
8. 2006-12-07 Kauno apygardos teismo Nutarties Civ. byloje Nr.2A-1335-343/2006, 6 psl., trečiojoje 
pastraipoje (nuo psl., viršaus)  teigiama, kad (citatos pradžia):  
„Kolegija nesutinka su motyvu, kad Kauno rajono apylinkės teismas Napoleono kodeksą taiko nepagrįstai, 
nes yra visuotinai žinoma, jog Lietuvoje pagal teritoriją iki nepriklausomybės praradimo buvo taikomas 
būtent Napoleono kodeksas. Nagrinėjamoje byloje pagal teritoriją ir buvo taikomas Napoleono kodeksas. 
Proceso kalbos taisyklės nebuvo pažeistos, nes iš į bylą pateiktų įrodymų, protokolų matyti jog teismo 
procesas vyko valstybine kalba, niekas iš dalyvaujančių procese asmenų neprašė vertėjo paslaugų (CPK 1 
lstr.)“ (citatos pabaiga). 
Papildydama tai, kas dėl Napoleono kodekso taikymo nepagrįstumo jau išsakyta šio Kasacinio skundo 
pirmos dalies 1 punkte atkreipiu LAT teisėjų Kolegijos dėmesį į tai, kad Napoleono kodeksas į Lietuvių 
kalbą dar neišverstas - todėl jo taikymas teisinėje praktikoje pažeidžia proceso kalbos taisykles. 
9. Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija teigia, kad (citatos pradžia):  
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„Kolegija nesutinka ir su motyvu, kad 2006-09-12 Kauno rajono apylinkės teismo sprendimas yra 
visiškai teisiškai nemotyvuotas (be motyvų) ir kad tai yra absoliutus teismo sprendimo negaliojimo 
pagrindas (CPK 329 str, 2 d. 4 p,). Iš paminėto sprendimo (b.l. 86-90) matyti, kad jis visiškai atitinka CPK 
270str. reikalavimus, nes jame yra nurodytos teismo nustatytos bylos aplinkybės, įrodymų, kuriais 
grindžiamos teismo išvados, vertinimas; įstatymai ir kiti teisiniai argumentai, kuriais teismas vadovavosi“ 
(citatos pabaiga). 
2006-09-12 svarstydamas Civ. bylą Nr. 2-0748-358/2006 Kauno rajono apylinkės teismas  nusprendė, 
kad (citatos pradžia): 
 „Dėl trečiojo asmens Elžbietos Jurgelevičienės atsiliepime išdėstytų argumentų teismas nepasisako. Kauno 
apskrities viršininko administracijos 2005-09-09 įsakymu Nr 02-05-8830 Elzbietai Jurgelevičienei 
neatkurtos nuosavybės teisės į Vinco Eišroto turėtą žemę. Todėl šis teismo sprendimas E. Jurgelevičienei 
nesukels teisinių pasekmių“(citatos pabaiga). 
 Ši citata iš Kauno rajono apylinkės teismo Sprendimo įrodo, kad šiame Kasacinio skundo punkte 
pacituotas Kauno apygardos teismo nesutikimas su Civ. byloje Nr.2-0748-358/2006 savarankiškus 
reikalavimus pareiškusio (ir esančio lygiateise proceso šalimi) trečiojo asmens (CPK 46 str., 2d.)   
išsakytais teisiniais argumentais taip pat yra nemotyvuotas (be įrodymų). Šį mano teiginį papildomai 
išaiškinu šio Kasacinio skundo trečiojoje dalyje“ (citatos iš advokato Šarūno Vilčinsko surašyto 
„Kasacinio skundo“ pabaiga). 
Papildomai atkreipiu gerbiamo EŽTT dėmesį į tai kad, Civilinės bylos Nr. 2-0748-358/2006 teisminio 
nagrinėjimo metu Lietuvos vidaus teismų įvykdytas procesinės teisės normų keliamų reikalavimų 
nesilaikymas - sąlygojo materialinės teisės normų pažeidimus ir (tuo pačiu) mano jau įvardintų 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvencijos Pirmojo protokolo 1str.; 6 
straipsnio 1 dalies; 13 ir 14 straipsnių, bei 1969 m., „Vienos Konvencijos dėl tarptautinių sutarčių 
teisės" 26 straipsnio  teisinių normų pažeidimus.  
 



 1

Prie Elzbietos Jurgelevičienės Pareiškimo Europos Žmogaus Teisių Teismui II dalies: IV dalies: 17. 
„PAAIŠKINIMAI DĖL KONVENCIJOS 35 STRAIPSNIO 1 DALIES“ – Reglamento 47 str. 2 dalies 
„a“ punkto  pridedami 2 papildomi puslapiai:  
 
Pirmasis Kauno rajono žemėtvarkininkų bandymas atimti E. Jurgelevičienės (mano) paveldimą žemę įvyko 
1991 m., ir pasireiškė kaip tos žemės paskyrimas Ringaudų gyvenvietės plėtimui (žr., pridedamą dokumentą 
Nr.4.2 - Kauno rajono valdybos Potvarkis Nr. 84). Kadangi toks žemės paskyrimas atvirai prieštaravo 1991-
06-18 LR įstatymui Nr. I-1454 - tai Kauno rajono vyriausiasis prokuroras S. Brinevičius jį užprotestavo ir 
pateikė ieškinį Kauno rajono apylinkės teismui (žr., pridedamus dokumentus Nr.4.3; 4.4 ir 4.1).  Tuomet 
Kauno rajono valdyba  priėmė Potvarkį Nr. 527 - kuriuo panaikino žemės skyrimą Kauno rajone esančios 
Ringaudų gyvenvietės plėtimui (žr., pridedamus dokumentus Nr.4.5; 4.6 ir 4.7). Nuo to laiko sklypų 
skyrimas Ringaudų gyvenvietės plėtimui neturi jokio teisinio pagrindo ir yra grindžiamas tik 
valdininkų savivale. 
 
Antrasis Kauno rajono valdininkų ir žemėtvarkininkų bandymas atimti E. Jurgelevičienės paveldimą žemę 
vyko 1993 - 1995 m. Jis pasireiškė valdininkų bandymu pasitelkti į pagalbą mokesčių  inspekciją ir 
teismuose įrodyti, kad E. Jurgelevičienė savavališkai ir neteisėtai užėmė  valstybinę žemę (žr., pridedamus 
dokumentus nuo Nr.7.1 iki Nr.7.20). Šis valdininkų ir žemėtvarkininkų bandymas jiems taip pat baigėsi 
nesėkmingai. E. Jurgelevičienės valdoma, jos paveldima žemė buvo priskirta grąžintinai ir apmokestinta 
normaliu mokesčių tarifu (žr., pridedamus dokumentus Nr.7.21; 7.22 ir 7.23). Tai sąlygojo ir sukūrė naują E. 
Jurgelevičienės nekilnojamojo turto paveldėjimo teisinę situaciją, kadangi LR Konstitucinis teismas 1994-
05-27 bylos Nr.12/93 nutarime išaiškino, kad (citatos pradžia): 
„...Tokių okupacinės valdžios savivalės aktų pagrindu negalėjo atsirasti ir neatsirado teisėta valstybinė 
nuosavybė, nes neteisės pagrindu negali atsirasti teisė. Todėl ir tokiu būdu iš žmonių atimtas turtas laikytinas 
tik faktiškai valstybės valdomu turtu“(citatos pabaiga).  
 Po nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo  1990-03-11, E. Jurgelevičienė  iki 1998 m., faktiškai valdė 
savo paveldimą žemės valdą, toje valdoje augino žemės ūkio produkciją ir  valstybinės mokesčių inspekcijos 
nurodymu - už tai valstybei mokėjo nustatyto dydžio žemės mokesčius. Tai įrodo - kad faktiniu  savo šeimos 
žemės valdos valdytoju iki 1998 m., buvo E. Jurgelevičienė – o ne valstybė. Kadangi ji pati faktiškai valdė 
niekuomet netapusią valstybės nuosavybe savo paveldimą žemės valdą - tai vėlesnį tos žemės valdos E. 
Jurgelevičienės vykdyto faktinio  valdymo nutraukimą  neleidžia E. Jurgelevičienei faktiškai valdant savo 
žemę Lietuvos valstybėje galiojusios (ir dabar tebegaliojančios) LR Konstitucijos 23 str., ir tuo metu LR 
įsigaliojusios  Europos žmogaus teisių Konvencijos 1-ojo Protokolo 1 str., teisinės normos. Lietuvos 
Respublika EŽT Konvencijos 1-ąjį Protokolą ratifikavo 1995 m. gruodžio 7 dieną įstatymu Nr. I-1117. 
Ratifikacinius raštus Europos Taryboje LR deponavo 1996 m. gegužės 27 dieną.  Todėl vykdydami vėlesnį 
E. Jurgelevičienės žemės valdos išgrobstymą - Kauno apskrities valdininkai grubiai pažeidžia minėtas 
imperatyvias teisės normas. 
 
Trečiasis Kauno apskrities valdininkų ir žemėtvarkininkų bandymas atimti E. Jurgelevičienės paveldimą 
žemę įvyko 2003-05-13, Kauno apskrities viršininkui Valentinui Kalinauskui Įsakymu Nr.V-213 atsisakius 
E. Jurgelevičienei atkurti nuosavybės teises į  jos paveldimą žemės valdą (žr., pridedamus dokumentus: nuo 
Nr.9.1 iki Nr.9.3.2). Kadangi šis E. Jurgelevičienės paveldimos žemės valdos atėmimo  bandymas buvo 
pagrįstas pridedame dokumente Nr.9.2.2 (Kauno apskrities viršininko administracijos Teisės departamento 
vyresniosios specialistės Jurgitos Blažauskaitės  2003-05-09 teikimas: Dėl Elžbietos Jurgelevičienės prašymo)  paviešintu 
neteisėtu  sklypų skyrimu Ringaudų  gyvenvietės plėtimui  - tai jį įgyvendinti taip pat nepavyko. Minėtame  Kauno 
apskrities viršininko administracijos Teisės departamento vyresniosios specialistės Jurgitos Blažauskaitės  2003-05-09 teikime: Dėl 
Elžbietos Jurgelevičienės prašymo - buvo nurodytos žemės sklypų išpardavimo datos. Tos datos  nenuginčijamai įrodo  Kauno 
apskrities valdininkų ir žemėtvarkininkų  (bei jiems talkinančių kitų Lietuvos valstybės institucijų pareigūnų) vykdomą  visišką 
nesiskaitymą su LR galiojančiomis teisės normomis – tame tarpe ir su turinčiu  įstatymo galią LR Konstitucinio teismo Nutarimu  
1994-05 -27 byloje Nr.12/93 - kuriame kaimo gyvenviečių plėtimas pripažįstamas prieštaraujančiu LR Konstitucijos 23 str. 
Informacija  apie tai yra pridedamuose dokumentuose nuo Nr.6.1 iki 8.3.  
 
Šioje vietoje būtina pabrėžti, kad  nepasisekus teisingumą apginti civiline tvarka – E. Jurgelevičienės įgaliotas atstovas 
kreipėsi į ikiteisminio tyrimo institucijas (žr., pridedamus dokumentus  Nr.9.4; 9.4.1 ir 9.4.2).  Tačiau E. Jurgelevičienės 
įgalioto atstovo 2003-08-13 Prašymą Lietuvos Respublikos Kauno rajono vyriausiajam policijos komisarui S. 
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Šestakovui: ištirti Kauno apskrities ir Kauno rajono žemėtvarkos tarnybų darbuotojų įvykdytus teisės pažeidimus ir 
nutraukti jų vykdomas neteisėtas veikas (reg., Nr.5-J-38) - Kauno rajono policijos komisariato Ekonominių nusikaltimų tyrimo 
poskyrio  komisariato inspektoriaus Linas Šarkys 2003-08-22  persiuntė Kauno apskrities viršininkui (t.y., institucijai - 
kurios veiksmai buvo skundžiami) 
2000-02-25 LR Ministras Pirmininkas A. Kubiliaus nusiuntė prašymus Kauno apskrities viršininkui K. 
Starkevičiui ir Kauno rajono apylinkės prokurorui S. Brinevičiui dėl J. Stašaičio ir E. Jurgelevičienės 
interesų apgynimo (žr., pridedamą dokumentą Nr.8.4). Į šį prašymą  nereagavo ne tik Kauno apskrities 
viršininkas K. Starkevičius, bet ir Kauno rajono apylinkės prokuroras S. Brinevičius. Tai įrodo, kad LR 
ikiteisminio tyrimo institucijų pareigūnai neatlieka savo tiesiogines pareigas. 
 
 
Ketvirtasis Kauno apskrities valdininkų ir žemėtvarkininkų bandymas atimti E. Jurgelevičienės paveldimą 
žemę įvyko 2005-09-09, Kauno apskrities viršininkui Zigmantui Gediminui Kazakevičiui Įsakymu Nr.02-05-
8830 E. Jurgelevičienei neatkūrus nuosavybės teises į E. Jurgelevičienės paveldimą žemės valdą (žr., 
pridedamą dokumentą Nr.9.5.1). Iš kitų, prie šio Kauno apskrities viršininko Įsakymo pridėtų dokumentų 
turinio (žr., pridedamus dokumentus Nr.9.5 ir 9.5.2) matosi, kad šis E. Jurgelevičienės paveldimos žemės 
atėmimo bandymas buvo pagrįstas 2005-07-15 Kauno apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo 
departamento Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vyresniosios specialistės  Gražinos Jonikaitės Pažyma Nr.ĮP- 493 apie tai, kad  
E. Jurgelevičienė  žemėtvarkos tarnyboms laiku nepateikė  visus, žemės susigrąžinimui būtinus dokumentus. Įrodymai, kad  
minėta specialistė Pažymoje Nr.ĮP- 493 įrašo ir savo parašu patvirtina žinomai neteisingus duomenis - yra pridedamuose 
dokumentuose nuo Nr.3.3 iki Nr.3.13. Todėl ir šis žemės atėmimo bandymas (to atėmimo)  teisėtumo įvaizdžio nesukūrė. 
 
Penktasis bandymas atimti E. Jurgelevičienės paveldimą žemę vyksta dabar ir jame dalyvauja privalantys 
bekompromisiškai ginti teisingumą Kauno rajono apylinkės, Kauno apygardos ir Lietuvos aukščiausiojo 
teismų teisėjai. 
Kauno rajono apylinkės teismas savo Sprendimą Civilinėje byloje Nr. 2-0748-358/2006 - procesinio veikimo 
kategorija 30.4.1.;116.1 - priėmė 2006-09-12 . 
Kauno Apygardos (apeliacinės instancijos teismas ) savo Nutartį Civilinėje byloje Nr. 2-0748-358/2006 – 
procesinio veikimo kategorija 30; 34; 121.15; 121.21 - priėmė 2006-12-07 
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Prie Elzbietos Jurgelevičienės Pareiškimo Europos Žmogaus Teisių Teismui II dalies: IV dalies: 18. 
„PAAIŠKINIMAI DĖL KONVENCIJOS 35 STRAIPSNIO 1 DALIES“ – Reglamento 47 str. 2 dalies 
„a“ punkto  pridedami 2 papildomi puslapiai:  
 
Šioje Pareiškimo dalyje pagal EŽTT reglamentą aš privalau aprašyti: „...kokias savo teisių gynybos 
priemones panaudojau kreipdamasi į atitinkamas valstybės institucijas“. Aš prašau gerbiamą EŽTT atkreipti 
dėmesį į tai, kad posovietinėje Lietuvoje esanti faktinė tariamo „nuosavybės teisių atkūrimo“ situacija (to 
tariamo „atkūrimo“ vykdymas) skiriasi nuo deklaruojamo posovietiniuose  specialiuosiuose (vienas iš tų 
specialiųjų, pakeičiančių tokiais atvejais civilizuotame pasaulyje naudojamą civilinę teisę įstatymų yra 
1997 m. liepos 1 d. LR Seimo priimtas „Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį 
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas” Nr.VIII-359) įstatymuose. Pagal I-ojo specialiojo: 1991 m. birželio 
18 d.,LR Seimo priimto įstatymo: „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo 
tvarkos ir sąlygų“ Nr. I-1454 18-ame straipsnyje „Institucijos, nagrinėjančios piliečių prašymus dėl 
nuosavybės teisės atstatymo“ buvo nustatyta, kad: „Piliečių prašymus dėl žemės ūkio paskirties žemės 
sklypo ar miško grąžinimo nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotoji ministerija, atsižvelgdama 
į miesto (rajono), kurio teritorijoje yra žemė ar miškas, valdybos išvadą...“ o to įstatymo 19-ame straipsnyje: 
„Sprendimų dėl nuosavybės teisės atstatymo priėmimas“ buvo nustatyta, kad: „Šio įstatymo 18 straipsnyje 
nurodytos institucijos turi išnagrinėti piliečių prašymus ir priimti sprendimus dėl nuosavybės teisės atstatymo 
per 3 mėnesius nuo dokumentų, įrodančių nuosavybės teisę, pateikimo dienos“. Tai reiškia, kad 1991-06-18 
LR įstatymo Nr. I-1454  – kurį vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotoji ministerija: 
privalėjo atsižvelgti į „...miesto (rajono), kurio teritorijoje yra žemė ar miškas, valdybos išvadą“ įvykdymo 
terminas konkretaus piliečio atžvilgiu buvo 3 mėnesiai nuo to piliečio  nuosavybės teisę įrodančių 
dokumentų pateikimo dienos. 1997 m. liepos 1 d. LR Seimo priimto „Lietuvos Respublikos piliečių 
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo” Nr.VIII-359 18 straipsnyje „Sprendimų 
dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimas“ nustatyta, kad: „1. Šio įstatymo 17 straipsnyje nurodytos 
institucijos turi išnagrinėti piliečių prašymus ir priimti sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo per 6 
mėnesius nuo dokumentų, patvirtinančių nuosavybės teises ir giminystės ryšį, pateikimo bei kitų šiame 
įstatyme nurodytų dokumentų parengimo dienos“. 
Aš savo nuosavybės teisę įrodančius dokumentus LR Kauno rajono Noreikiškių apylinkės agrarinės 
reformos tarnybai pateikiau 1991 m. spalio mėn. 14 d. 
Dabar jau artėja 2007 metų pabaiga, 1991 m. birželio 18 d.,LR Seimo priimtą įstatymą: „Dėl piliečių 
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ Nr. I-1454 (kaip netinkamą) 
pakeitė 1997 m. liepos 1 d. LR Seimo priimtas „Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį 
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas” Nr.VIII-359) – o mano paveldimą žemės valdą ne tik kad man 
negrąžino -  bet ir ir išparduoda tretiesiems asmenims. Taip yra todėl, kad posovietinėje Lietuvoje, Lietuvos 
valstybės vardu - yra vykdomas masinis teisėtų žemės savininkų prievartavimas, kad šie „patys sutiktų“  
atsisakyti savo paveldimo nekilnojamojo turto. Todėl (kaip akivaizdžiai matosi iš šios Civilinės bylos 
turinio) pažeistų piliečių nuosavybės teisių į žemės valdas teisinė gynyba agresyviai (ir neteisėtai) tas žemės 
valdas atiminėjančiose Lietuvos valstybės teisinėse institucijose yra neįmanoma.  
Posovietinės LR Seime nėra nei vienos politinės partijos, nėra nei vieno atskiro Seimo nario – kuris 
pripažintų faktą, kad 1940 m. visuotinės žemės nacionalizacijos nebuvo ir kad prieš pradedant 16 metų 
trunkantį  Lietuvos valstybės valdininkų disponavimą teisėtų žemės savininkų turtu – tiems valdininkams dar 
reikėjo įrodyti – kad jie turi teisę disponuoti kiekviena konkrečia žemės valda. Tų savo teisių valdininkai 
neįrodo ir teisiškai nepagrindžia. Vyksta atvira valdininkų savivalė. Reali situacija yra tokia, kad aš 
niekuomet neturėjau galimybės  savo pažeistas nuosavybės teises apsiginti Lietuvos valstybės teisinėse 
institucijose. Aš visą laiką gyniausi nuo tų institucijų pareigūnų bandymų neteisėtai atimti mano šeimos 
prasimaitinimui būtiną  žemės minimumą. 
Aš posovietinės Lietuvos valstybės pareigūnų agresyviai pažeidinėjamas savo teises gyniau tiek Lietuvos 
valstybės nusttyta ikiteismine tvarka – tiek bandžiau gintis prieš mane Lietuvos visų lygių teismų įvykdyto 
teisminio susidorojimo metu. Tai nenuginčijamai įrodo faktinė Civilinės bylos Nr. 2-0748-358/2006 
medžiaga. 
Svarbiausia E. Jurgelevičienės teisių pažeidimą ir negalėjimą tas teises apginti Lietuvos Respublikos 
teismuose įrodančia aplinkybe yra tai, kad: E. Jurgelevičienės nuosavybės teisių į paveldimą žemės valdą  
teisminio nutraukimo Civ. byla Nr.2-0748-358/2006 Kauno rajono apylinkės teisme buvo pradėta remiantis 
žinomai neteisingų žinių pagrindu 1997-07-01  LR Seimo priimtu (todėl teisiškai niekiniu) LR įstatymu 
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Nr.VIII-359. Šis įstatymas buvo priimtas LR jau galiojant Europos žmogaus teisių Konvencijos 1 protokolo 
1 str., teisinėms normoms ir net jeigu jis nebūtų priimtas žinomai neteisingų žinių pagrindu (ir todėl nebūtų 
teisiškai niekiniu) -  sutinkamai su įstatymų taikymo eiliškumu pagal jų teisinę galią jis vis tiek negalėtų 
paneigti aukštesnės teisinės galios EŽTK teisinių normų - kurios šiuo konkrečių atveju gina E. 
Jurgelevičienės nuosavybės teises. Tai reiškia, kad Civ. byla Nr.2-0748-358/2006 Kauno rajono apylinkės 
teisme išvis negalėjo būti pradėta. 
Iš pridedamų Nr.11 pažymėtų,  DVD diske esančiuose liudininkų  parodymų video įrašų akivaizdu, kad 
ieškovė G. Bublienė savo 2006-02-17 ieškinyje Kauno rajono apylinkės teismui pateikė neteisingus 
duomenis apie savo teisę paveldėti V. Eisroto (Aišroto) žemę ir apie tą žemę paveldėjusių paveldėtojų 
skaičių. 
Kadangi visi minėti teismai netyrė E. Jurgelevičienės pateiktus argumentus, neleido jai pasirinkti tinkamai 
jos interesus atstovausiantį atstovą ir neleido paskirti rūpintoją (kuris būtų įrodęs ieškovės melą) – tai kas gali 
paneigti, kad šių teismų priimti sprendimai nebuvo tendencingi ir buvo skirti ne teisingumo apgynimui? 
Sutinkamai su LR Konstitucijos 1; 2; 3; 4; 5 ir 6 str., imperatyvioms teisinėms normomis  Lietuvos valstybę 
kuria Tauta ir (todėl) suverenitetas priklauso Tautai. Kuomet (rinkėjo nuomone, jo)  dalyvavimas valstybės 
valdyme per demokratiškai išrinktus Tautos atstovus nepatenkina jo lūkesčius – tuomet jis sutinkamai su LR 
Konstitucijos 4 str., gali savo suverenias galias vykdyti individualiai ir tiesiogiai (t.y., realizuoti LR 
Konstitucijos 25 str.  įtvirtintą savo teisę turėti savo nuomonę ir ją laisvai reikšti. Tai CK 1.5 str., yra 
įvardijama kaip apdairus ir protingas piliečio elgesys). Teisinis tokios kiekvieno Tautos nario asmeninės 
aukščiausios suverenios galios praktinio realizavimo (LR Konstitucijos 4 str.)  būdas – yra kiekvieno piliečio 
teisė kreiptis į teismą ir taip įgyvendinti savo teisėtus lūkesčius. LAT yra ne kartą pabrėžęs, kad: „asmens 
subjektinė teisė yra reali, o ne deklaratyvi tik tuo atveju, jeigu asmuo turi teisę ją realizuoti“. Galiojantis CPK 
56  str., šių LR piliečių teisių nepripažįsta, o jį taikantys LR teismai neleidžia minėtas teises realizuoti 
praktiškai (t.y., paneigia LR Konstitucijos 2 str., teisinę nuostatą, kad: Lietuvos Respublikoje suverenitetas 
priklauso Tautai).   
Tiek piliečių nuosavybės teisių atkūrimas, tiek žemės reforma (kurioje net nenumatytas žemės savininkų 
šeimų prasimaitinimui būtinas paliekamos žemės minimumas) trunka nepagrįstai ilgai ir yra nepagrįstai 
apsunkinami 16 metų dėl valdininkų kaltės (jiems įstatymų nustatytais terminais nesugrąžinus piliečių žemės 
valdas) neturinčiam pragyvenimo šaltinio asmeniui nepakeliamomis teisimosi išlaidomis“ . 
 
 
 



Elzbietos Jurgelevičienės Pareiškimo Europos Žmogaus Teisių Teismui  V dalis: 19. „Pareiškimo 
tikslas ir preliminarus teisingo atlyginimo reikalavimas“– Reglamento 47 str. 1 dalies „g“ punktas – 
(dėl vietos stokos pareiškimo blanke) yra įdėta šiame papildomame  puslapyje 
 
Atsakau į Reglamento keliamą reikalavimą: glaustai paaiškinti, ko siekiu EŽTT pateikdama šį pareiškimą.  

Galiojančio LR Civilinio Kodekso (CK) 1.5 straipsnyje įtvirtinti sąžiningumo, teisingumo ir 
protingumo principai išaiškina teisės paskirti ir visus Lietuvos piliečius įpareigoja elgtis protingai (citatos iš 
CK komentaro pradžia): 

„Protingumas yra bendrasis teisės principas, reikalaujantis, kad asmuo elgtųsi apdairiai, rūpestingai, 
atidžiai, teisingai ir sąžiningai. Protingumas yra sąžiningumas objektyviuoju požiūriu, t. y. iš esmės reiškia 
moralinį imperatyvą: „Elkis su kitais taip, kaip norėtum, kad kiti elgtųsi su tavimi, ir nesielk taip, kaip 
nenorėtum, kad kiti elgtųsi su tavimi.“ 

Asmuo, kuris elgiasi neatidžiai, nerūpestingai, neapdairiai, nesąžiningai, neteisingai, piktnaudžiauja 
savo teisėmis ir t.t. elgiasi neprotingai, todėl jo teisės neginamos (CK 1.90 str. 5 d.). Protingumo kriterijus 
reiškia, kad asmens veiksmus konkrečioje situacijoje būtina vertinti pagal apdairaus, rūpestingo, atidaus, t. y. 
racionalaus, protingo, asmens (bonus pater familias) elgesio adekvačioje situacijoje etaloną...(citatos 
pabaiga). 

Iš CK išaiškinimo akivaizdu, kad teisėtam žemės savininkui būtų neprotinga bandyti teisiškai „atkurti“ 
teisingumą  tuomet - kai jį išvis nereikia teisiškai atkurti Tuo labiau neprotinga tą nereikalingą  teisingumo 
„atkūrimą“  vykdyti pagal ne teisingumo atkūrimui - o to teisingumo sunaikinimui skirtą „specialųjį“ (savo 
teisine esme paneigiantį civilizuotame pasaulyje visuotinai priimtas, piliečių nuosavybės teises ginančias 
civilinės teisės normas ir „įteisinantį“ tame civilizuotame pasaulyje baustinas veikas) „įstatymą“. Dar labiau 
neprotinga tai daryti posovietinės LR teismuose - kurių teisėjai visiškai neatsižvelgia į: 

1.  niekuomet teisiškai nenutrūkusį didžiosios daugumos LR piliečių nuosavybės teisių tęstinumą; 
2.  LR Seimo negalėjimą nepažeidžiant tarptautinių įsipareigojimų 1997-07-01 priimti  tokio turinio 

„specialųjį“ įstatymą - koks buvo priimtas, nes tuo metu Lietuvos Respublikoje jau galiojo Europos žmogaus 
teisių Konvencijos pirmojo protokolo pirmojo straipsnio teisinės nuostatos.  

Iš to kas čia išsakyta yra darytina išvada - kad teisės esmė yra tokios tvarkos palaikyme - kuri atitika 
neiškreiptą tiesą apie pasaulio tikrovę. Bet koks asmens ar asmenų grupės įvykdytas tą tikrovę atspindinčios 
teisės deformavimas - sukuria teisinius pagrindus ištarti iš kriminalistikos aušros žinomą klausimą: „kam tai 
yra naudinga?“ Pasaulio mokslinė visuomenė yra paskelbusi rimtus mokslinius darbus apie tai, kad žmogaus 
gyvenimas neatitinkančiomis tiesai apie pasaulio tikrovę sąlygomis ir negalėjimas pakeisti savo padėtį 
(atstatyti teisingumą) – tam žmogui sukuria neatreaguotų afektų situacijas, o šios (savo ruožtu) sukelia 
širdies, kraujagyslių ir kt. sunkias ligas. Kas gali paneigti, kad posovietinės Lietuvos valdžia tai žino – nes 
nepagrįstai ilgai prievartaujamiems sutikti su valdininkų savivale asmenims ar jų šeimų nariams mirus – 
pagal specialius įstatymus išmoka negrąžinamas laidotuvių pašalpas?  

MANO PRAŠYMAI: 
1. Argumentuodama išsakytomis mintimis apie teisės paskirtį paaiškinu, kad kreipdamasi į EŽTT aš 

pirmiausiai siekiu – jog Lietuvoje  siekiančios neteisėtai pasipelnyti asmenų grupės nesisavintų mano teisę į 
nekilnojamąjį turtą – o tuo pačiu nepanaikintų ir mano (bei mano vaikų) teises būti laisvais  ir lygiais savo 
teisėmis su kitais Lietuvos piliečiais. Šiuo metu ta mano (ir mano šeimos) teisė jau 17-ti metai yra kažkieno 
grubiai paminama. Tuo būdu aš siekiu atkreipti EŽTT dėmesį į tai, kad ir mes - paprasti Lietuvos piliečiai - 
esame žmonės ir kad posovietinėje Lietuvoje valdžią uzurpavusios buvusios sovietinės nomenklatūtos 
savivalė turi turėti tam tikras ribas.  

2. Gerbiamą EŽTT prašau nustatyti: ar 1997 m. liepos 1 d. „Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės 
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo” Nr. VIII-359 pažeidžia Lietuvos Respublikos teisėtų 
žemės savininkų teises?   Jeigu minėtas įstatymas tas teises pažeidžia – tai tuomet EŽTT prašau įpareigoti 
Lietuvos valstybę – kad ji šį įstatymą panaikintų. 

3. Gerbiamą EŽTT prašau ištirti mano šiame Pareiškime nurodytus Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos Konvencijos pažeidimo faktus ir nustatyti Lietuvos valstybės man bei mano 
šeimai padarytos žalos dydį.  

4.  Gerbiamą EŽTT prašau už padarytą žalą iš Lietuvos valstybės mano naudai priteisti  piniginę 
kompensaciją. 

5. Gerbiamą EŽTT prašau įpareigoti Lietuvos valstybę man atlyginti šios bylos pateikimo EŽTT 
išlaidas. 
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Šiuose penkiuose (5) prie Elzbietos Jurgelevičienės Pareiškimo Europos Žmogaus Teisių Teismui  VII dalies (21) 
„DOKUMENTŲ SĄRAŠAS“ – Reglamento 47 str. 1 dalies h punktas - papildomai pridėtuose puslapiuose yra  
„PILNO EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMUI SKIRTOS BYLOS: ELZBIETA JURGELEVIČIENĖ 
PRIEŠ LIETUVOS VALTYBĘ  DOKUMENTŲ SĄRAŠ0“ tęsinys. 
 
 
II. Elzbietos Jurgelevičienės nuosavybės teisių atkūrimo Lietuvos valstybės valdžios; valdymo bei teisėsaugos 
institucijose ikiteismine ir teismine tvarka bylos dokumentai ir liudytojų parodymų video įrašai.  

 
1. Dokumentai, įrodantys kad per šešiolika metų trunkantį piliečių nuosavybės teisių atkūrimą (to atkūrimo 
eigoje) Lietuvos Respublikos Seimas pakeitė piliečių atstovavimą teismuose reguliuojančius LR  įstatymus. Tai 
įrodo, kad Lietuvos Respublikoje yra pažeidžiama piliečių lygybė prieš įstatymą ir tuo būdu dirbtinai 
apsunkinama LR piliečių teisėtų interesų gynyba teismuose: 
 
1.1 2003-05-05 Elzbietos Jurgelevičienės Zenonui Jurgelevičiui išduotas įgaliojimas reg. Nr.2-6316. Šiame įgaliojime 
yra notarės Ramutės Siliūnienės prierašas, kad: „Pagal CPK 56 str., įgaliotiniui teismas gali ir nesuteikti teisės 
atstovauti byloje“. Tai reiškia, kad šiuo atveju visiems piliečiams privalomas būti vienodai taikomas įstatymas 
pakeičiamas žmogaus (teisėjo) valia – kuri gali būti įvairi.  
1.2  1995-03-31 Elzbietos Jurgelevičienės Zenonui Jurgelevičiui išduotas įgaliojimas reg. Nr.11-2154. 
 1.3 1997-09-30 Elzbietos Jurgelevičienės Zenonui Jurgelevičiui išduotas įgaliojimas reg. Nr.1-8664. 
 
2. Dokumentai, įrodantys juridinę reikšmę turintį faktą, kad iki 1940-06-15 (sovietinės okupacijos pradžios) 
nuosavybės teise valdžiausių iki 30 ha ploto žemėvaldas Lietuvos Respublikos teisėtų žemės savininkų 
nuosavybės teises 1940 m., okupacinė valdžia teisiškai nutraukė ir tų savininkų valdoma žemė (1940 m., jiems) 
buvo palikta jų amžinam naudojimui (tai reiškia, kad posovietiniuose 1991-06-15 ir 1997-07-01 specialiuosiuose 
LR piliečių nuosavybės teisių atkūrimą reglamentuojančiuose įstatymuose įrašyta žinomai klaidinga informacija 
- apie 1940 m., Lietuvoje okupacinės valdžios tariamai įvykdytą visuotinę žemė nacionalizaciją): 
 
2.1 1940-07-22 Liaudies Seimo deklaracija apie žemės paėmimą valstybės nuosavybėn ir jos užtvirtinimą amžinam 
valstiečių naudojimuisi (kaip asmeninę nuosavybę ir valstybės įsipareigojimas tą asmeninę nuosavybę ginti - žr.: 7 šios 
deklaracijos punktą). 
2.2 1940-08-05 Ministerių (taip tekste) Tarybos nutarimas apie valstybinio žemės fondo sudarymą. Pats šio dokumento 
buvimo faktas nenuginčijamai įrodo – kad po 1940-07-22 visa žemė netapo valstybės nuosavybe – nes jeigu tą dieną 
Lietuvoje būtų įvykusi visuotinė žemės nacionalizacija – tai tos nacionalizacijos įvykdymo pasėkoje visa (visų piliečių 
valdyta) žemė būtų tapusi valstybės nuosavybe ir nebūtų buvę jokio reikalo įkūrinėti valstybinės žemės fondą – į kurį 
paimant kiekvieną žemės valdą – tas paėmimas būdavo įforminamas specialiais dokumentais (žr.: šio nutarimo I dalies: 
Valstybinio žemės fondo sudarymas - 3 punktą). 
2.3 1940-08-05 Ministerių Tarybos nutarimą apie valstybinio žemės fondo sudarymą papildomai išaiškinantis 
dokumentas – Valstybinės žemės ūkio komisijos išaiškinimas. Šio dokumento tekste atvirai kalbama apie žemės 
palikimą iki 1940-06-15 ją valdžiausiems savininkams. 
2.4 Einančio Respublikos Prezidento pareigas ministerio pirmininko paskelbtos: Taisyklės apie Lietuvos Socialistinės 
Respublikos Valstybinės Žemės Ūkio Komisijos darbą. Šių taisyklių 10 punkte buvo įvardintos valsčių komisijų 
pareigos (įgaliojimų ribos), o 16 ir 17 punktuose nustatyta tų valsčiaus komisijų netinkamo pareigų vykdymo 
apskundimo tvarka. Tai papildomai įrodo, kad 1940 m., visuotinės ir vienalaikės žemės nacionalizacijos Lietuvoje 
nebuvo. Tuomet vyko sovietinė žemės reforma ir galiojusiuose teisiniuose aktuose buvo nustatyta tvarka netinkamiems 
tos reformos vykdytojų sprendimams dėl konkrečių žemės valdų apskųsti. 
2.5 Valstybinės Žemės Ūkio Komisijos instrukcija apie žemės valdymo pertvarkymui vykdyti tvarką. 
2.6 Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1989 m. liepos 4 d., priimtas Lietuvos TSR 
valstiečio ūkio įstatymas (Nr. XI-3066).  
 
3. Kauno apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Kauno rajono žemėtvarkos 
skyriaus raštai apie tariamą Elzbietos Jurgelevičienės dokumentų žemei susigrąžinti savalaikį nepateikimą ir tų 
raštų teisinį nepagrįstumą įrodantys rašytiniai įrodymai: 
 
3.1 2001-09-19 Kauno rajono komisijos dėl žemės valdymo nuosavybės teisėmis faktą įrodantiems papildomiems 
dokumentams nagrinėti Pasiūlymas. 
3.2 2002-05-20 Kauno apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Kauno rajono žemėtvarkos 
skyriaus Pranešimas E. Jurgelevičienei Nr. 295. 
3.3 1991-10-14 Vinco Eisroto žemės paveldėtojų Prašymas Kauno rajono Noreikiškių apylinkės Agrarinės reformos 
tarnybai dėl žemės grąžinimo. 
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3.4 Vinco Eisroto žemės paveldėtojų Susitarimas. 
3.5 Kauno rajono Noreikiškių apylinkės Agrarinės reformos tarnybos pirmininko V. Bilskio E. Jurgelevičienei išduota 
Pažyma apie visų, žemės grąžinimui būtinų dokumentų pridavimą šiai tarnybai. 
3.6 1991-10-14 d., E. Jurgelevičienės Kauno rajono Noreikiškių apylinkės Agrarinės reformos tarnybai už dokumentų 
įforminimą sumokėto mokesčio kvitas.  
3.7 Kauno Valstybinio archyvo  1993-01-30 Z. Jurgelevičiui išduotas archyvo pažymėjimas 
Nr. A-308: Dėl V. Eišroto žemės.  
3.8 1993-04-23 Lietuvos valstybinio archyvo Pažymėjimas Nr. 17-E. 
3.9 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos 1926 m. gegužės mėn. (diena neįskaitoma) 
Žemės perleidimo Aišrotui Vincui Aktas Nr. 836. 
3.10 Vinco Eisroto , Miko Mirties liudijimas. 
3.11 1923-01-16 Vinco Eisroto ir Elzbietos Rugieniūtės Santuokos akto išrašas. 
3.12 Elzbietos Eisrotaitės Gimimo akto išrašas Nr. 124. 
3.13 1991-10-24 Lietuvos Respublikos Kauno rajono valdybos Civilinės metrikacijos skyriaus Pažyma Nr. 1966, 
patvirtinanti Juozo Jurgelevičiaus ir Elzbietos Eisrotaitės santuoką 1949 m., ir tos santuokos nutraukimą 1971-11-15. 
 
4. Dokumentai apie posovietinę žemės reformą ir nuosavybės teisių atkūrimą Kauno rajone vykdančių 
valdininkų pirmąjį bandymą iš Elžbietos Jurgelevičienės atimti jos paveldimą žemės valdą - tą atėmimą 
pagrindžiant žemės skyrimu Ringaudų gyvenvietės plėtimui, bei (to) žemės skyrimo teisinį nepagrįstumą ir (to) 
žemės skyrimo Ringaudų gyvenvietės plėtimui panaikinimą įrodantys dokumentai: 
 
 4.1 1993-03-04 Kauno rajono prokuroro S. Brinevičiaus ieškininis pareiškimas Kauno rajono teismui (pagal jį buvo 
iškelta Civilinė byla Nr.2-409/93). 
4.2 Kauno rajono valdybos Potvarkis Nr. 84.  
4.3 1992-07-17 Kauno rajono vyriausiojo prokuroro S. Brinevičiaus Protestas Nr.07-03/92 Kauno rajono Noreikiškių apylinkės  
Tarybai.  
4.4 1992-07-27 Kauno rajono vyriausiojo prokuroro S. Brinevičiaus Protestas Nr.07-03/92 Kauno rajono Valdybai. 
4.5 1992-10-29 Kauno rajono valdybos Potvarkis Nr. 527, kuriuo buvo panaikintas žemės skyrimas Kauno rajone 
esančios Ringaudų gyvenvietės plėtimui. 
4.6 1992-02-25 Kauno rajono valdybos raštas Nr. 130, adresuotas prokurorui S. Brinevičiui, apie neteisėtų žemės 
skyrimų Kauno rajone panaikinimą. 
4.7 1993-05-13 Lietuvos Respublikos Generalinio prokuroro A. Paulausko raštas Nr.7/2-51-93 LR Seimo nariui K. 
Paukščiui, kuriame Seimo narys informuojamas, kad: „neteisėtus potvarkius po teisminio nagrinėjimo Kauno rajono 
valdyba pakeitė“. 
 
5. Elžbietos Jurgelevičienės teisę paveldėti 4,5 ha Kauno rajone Ringaudų kaime įrodantys dokumentai: 
 
5.1 1992-05-04 LR Statybos ir Urbanistikos ministro A. Nasvyčio raštas Nr. 1-112-J-180 LR 
Vyriausybei. 
5.2.1 Kauno rajono apylinkės teismo teisėjo A.Urbšio 1995-09-06 nagrinėtos Civ.  bylos Nr. 2-910/95:  Dėl juridinę 
reikšmę turinčio fakto nustatymo - Sprendimas. 
5.2.2 Alšėnų – Noreikiškių agrarinės reformos tarnybos specialistės G. Jonikaitės sudarytas ir pateiktas Kauno rajono 
apylinkės teismui prijungti prie Civ.  bylos Nr. 2-910/95:  Eišroto Vinco žemės sklypo Ringaudų kaim. Atsidalinimo 
planas. 
 
6. Dokumentai, kurie įrodo, kad dalis Kauno rajone posovietinę žemės reformą ir piliečių nuosavybės teisių 
atkūrimą vykdančių valstybės pareigūnų sąmoningai nevykdo 1994-05-27 Lietuvos Respublikos Konstitucinio 
teismo nutarimo byloje Nr.12/93 dalį, kuri kaimo gyvenviečių plėtimą pripažįsta prieštaraujančiu LR 
Konstitucijos 23 str.: 
 
6.1 1994 m., žemėtvarkos planas – iš kurio (jį palyginant su dabartiniais planais) galima daryti išvadą - apie 1994-05-27 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo nutarimą byloje Nr.12/93 pažeidžiančių neteisėtų statybų kiekį Ringaudų 
gyvenvietėje. 
6.2 1994-10-11 Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės departamento sprendimas Nr. 67: 
Dėl žemės reformos Kauno rajono Noreikiškių apylinkėje vykdymo patikrinimo rezultatų. 
6.3 1994-11-10 Lietuvos Žemės ūkio ministro V. Einorio raštas Nr.1110-2-780 valstybės kontrolės departamentui.  
6.4 Valstybės kontrolės departamento 1994-11-24 raštas Nr.01-15-1813, kuriame  žemės ūkio ministrui V. Einoriui 
išaiškinama LR Konstitucinio teismo nutarimų vykdymo tvarka. 
6.5 Konsultacinės tarybos kovai su ekonominiais nusikaltimais prie Respublikos Prezidento 1995-02-15 raštas Nr.12/1-
28, kuriame kalbama apie įtariamą valstybinių institucijų pareigūnų  tiesioginių pareigų neatlikimą. 
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6.6 1995-03-07 Lietuvos žemės ūkio ministro V. Einikio raštas Nr.1600-1-122 Konsultacinei tarybai kovai su 
ekonominiais nusikaltimais prie Respublikos Prezidento. 
6.7 1995-03-20 Konsultacinės tarybos kovai su ekonominiais nusikaltimais prie Respublikos Prezidento raštas Nr.12/1-
52.  
6.8 1995-03-03  Valstybės kontrolės departamento raštas Nr.120-1-391 Ministrui pirmininkui A. Šleževičiui: Dėl žemės 
individualiai gyvenamajai statybai skyrimo Kauno rajone Noreikiškių apylinkėje.  
 
7. Dokumentai apie antrąjį posovietinę žemės reformą ir nuosavybės teisių atkūrimą Kauno apskrityje, Kauno 
rajone vykdančių valdininkų bandymą iš Elžbietos Jurgelevičienės atimti jos paveldimą žemės valdą - tą 
atėmimą pagrindžiant E. Jurgelevičienės tariamai įvykdytu, neteisėtu valstybinės žemės užėmimu, inicijuojant 
Civ. bylą  teisme.  
 
7.1 1993-10-26 Kauno rajono Noreikiškių apylinkės viršaičio raštas Kauno rajono mokesčių inspekcijai – kurį pasirašė 
ir Noreikiškių apylinkės Agrarinės reformos tarnybos pirmininkas A. Lelys. 
7.2 1994-05-30 Valstybinės mokesčių inspekcijos raštas Nr.04-18. 
 
7.3 1994-05-30 Valstybinės mokesčių inspekcijos Pranešimas Nr.1-313. 
7.4 1994-11-16 Kauno rajono Noreikiškių apylinkėje piliečių savavališkai užėmusių žemę 1994 m. sąrašas Nr.62. 
7.5 1994-11-02 Zenono Jurgelevičiaus atviras laiškas LR Prezidentui A. Brazauskui (buvo išspausdintas 1994-11-18 d., 
„Lietuvos Aide“ (Nr.226)). 
7.6 1995-01-16 Kauno rajono Valstybinės mokesčių inspekcijos Ieškininis pareiškimas Nr.01-04:  dėl 2405,41 Lt., žemės 
mokesčio už savavališkai užimtą žemę  išieškojimo iš E. Jurgelevičienės. 
7.8 Patenkinantis Valstybinės mokesčių inspekcijos ieškinį Civ. byloje Nr.2-281/95 , 1995-06-13 Kauno rajono apylinkės 
teismo Sprendimas. 
7.9 1995-07-24 Kauno rajono Valstybinės mokesčių inspekcijos reikalavimas Nr.04-18, kad E. Jurgelevičienė sumokėtų 
nepagrįstai padidintą žemės  mokestį. 
7.10 1995-11-06 Kauno rajono Valstybinės mokesčių inspekcijos Ieškininis pareiškimas Nr.01-04:  dėl 784,08 Lt., žemės 
mokesčio už savavališkai užimtą žemę  išieškojimo iš E. Jurgelevičienės. 
7.11 1995-06-16 Z. Jurgelevičiaus Apeliacinis skundas. 
7.12 1995-11-20 Kauno rajono apylinkės teismo Nutartis Civ. byloje Nr. 2-281/95. 
7.13 1995-11-27 Z. Jurgelevičiaus Apeliacinis skundas. 
7.14 1996-02-05 Kauno rajono mero raštas Nr.35-J. 
7.15 1996-02-13 Kauno rajono savivaldybės administracijos raštas Nr.91. 
7.16 1996-03-06 Kauno apygardos teismo Nutartis Civ. byloje Nr. 2A-44/96. 
7.18 1996-03-08 Jurgelevičiaus Apeliacinis skundas. 
7.19 1996-09-05 Kauno rajono apylinkės teismo Nutartis. 
7.20 1996-04-25 Z. Jurgelevičiaus raštas Kauno rajono merui V. Senvaičiui (reg., Nr 201-J). 
7.21 1996-11-12 LR Kauno Apskrities valdytojo administracijos Valdytojo pavaduotojos Z. 
Kubilienės raštas Noreikiškių agrarinės reformos tarnybos viršininkui Nr. 1255. 
7.22 1997-03-20 Kauno rajono valstybinės mokesčių inspekcijos raštas E. Jurgelevičienei Nr.04-18. 
7.23 E. Jurgelevičienės žemės mokesčio mokėjimo valstybei  1994 ir 1997 m., kvitai. 
 
8. Lietuvos Respublikos Seimo Kontrolieriaus ir LR Ministro pirmininko siūlymai dėl posovietinę žemės reformą 
ir nuosavybės teisių atkūrimą vykdančių valdininkų savivalės prieš E. Jurgelevičienę nutraukimo: 
 
8.1 1999-07-08 Lietuvos  Respublikos   Seimo  kontrolieriaus  K.Milkeraičio  pranešimas apie Z. Jurgelevičiaus 
skundo tyrimo atidėjimą Nr.99/04-551. 
 8.2 1999-11-11   Lietuvos  Respublikos   Seimo  kontrolieriaus  K.Milkeraičio  Pažyma“  dėl 
Z.Jurgelevičiaus ... skundo, reg. Nr. 99/04-551 ištyrimo. 
8.3 1999-12-29 Kauno apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento direktorės R. Stašelienės 
raštas Nr.J-582/2, kuriame įrašytos žinomai neteisingos žinios apie „nepažeidžiant įstatymų“  valdininkų įvykdytą dalies 
(1,665 ha) E. Jurgelevičienės paveldimos žemės valdos išdalinimą individualių gyvenamųjų namų statybai. 
8.4 2000-02-25 LR Ministro Pirmininko A. Kubiliaus prašymai Kauno apskrities viršininkui K. Starkevičiui ir Kauno 
rajono apylinkės prokurorui S. Brinevičiui dėl J. Stašaičio ir E. Jurgelevičienės interesų apgynimo. 
 
9.  Dokumentai apie trečiąjį ir ketvirtąjį posovietinę žemės reformą ir piliečių nuosavybės teisių atkūrimą  Kauno apskrityje vykdančių 
valdininkų bandymus iš E. Jurgelevičienės atimti jos paveldimą žemės valdą. Tai dviejų Kauno apskrities viršininkų įsakymai dėl 
nuosavybės teisių neatkūrimo E. Jurgelevičienei ir tuos įsakymus „teisiškai pagrindžiantys“ dokumentai. Taip pat pridedami E. 
Jurgelevičienės  įgalioto atstovo prašymų ir argumentuotų skundų (prieš tokią valdininkų savivalę) tekstai: 
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9.1 2003-03-28  E. Jurgelevičienės Pakartotinis prašymas Kauno apskrities  viršininkui: Dėl paveldimos žemės sugrąžinimo natūra (reg., Nr.2J-
308). 
9.2 2002-05-14  Kauno apskrities viršininko administracijos Teisės departamento direktorės Irenos Narkevičienės pranešimas  Nr.11-J-308-362 E. 
Jurgelevičienei: Dėl prašymo, prie kurio pridedami šie dokumentai:   
9.2.1 2003-05-13 Kauno apskrities viršininko Įsakymas Nr.V-213. 
9.2.2 Kauno apskrities viršininko administracijos Teisės departamento vyresniosios specialistės Jurgitos Blažauskaitės  2003-05-09 teikimas: Dėl 
Elžbietos Jurgelevičienės prašymo. 
9.2.3 2003-05-05  Kauno apskrities viršininko administracijos: Posėdžio protokolas dėl Elzbietos Jurgelevičienės 
prašymo (2003-03-31 Nr. 2J-308) nagrinėjimo. 
9.3 2003-05-30 E. Jurgelevičienės įgalioto atstovo Skundas. 
9.3.1 2003-06-03 Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje  atsakymas Nr.10-83  į  2003-05-30 E. Jurgelevičienės įgalioto atstovo skundą. 
9.3.2 2003-06-06 Kauno apskrities viršininko atsakymas Nr.11-J-308/2-467  į  2003-05-30 E. Jurgelevičienės įgalioto atstovo 
skundą. 
9.4 2003-08-13 E. Jurgelevičienės įgalioto atstovo Prašymas Lietuvos Respublikos Kauno rajono vyriausiajam policijos komisarui S. 
Šestakovui: ištirti Kauno apskrities ir Kauno rajono žemėtvarkos tarnybų darbuotojų įvykdytus teisės pažeidimus (reg., Nr.5-J-38). 
9.4.1 2003-08-22 Kauno rajono policijos komisariato Ekonominių nusikaltimų tyrimo poskyrio  komisariato inspektoriaus Lino Šarkio raštas Nr.26-
8-5970 apie  E. Jurgelevičienės įgalioto atstovo 2003-08-13 Prašymo persiuntimą Kauno apskrities viršininkui (t.y., institucijai - 
kurios veiksmai buvo skundžiami). 
9.4.2 2003-09-04 Kauno apskrities viršininko atsakymas Nr.11-J-308/3-782  į E. Jurgelevičienės įgalioto atstovo 2003-08-13 
Prašymą Lietuvos Respublikos Kauno rajono vyriausiajam policijos komisarui S. Šestakovui. 
9.5 2005-09-20 Kauno apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 
Tautvydo Tamašausko  raštas Nr.S6-1855 Elzbietai Jurgelevičienei: Dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Prie šio rašto pridedami šie dokumentai: 
9.5.1 2005-09-09 Kauno apskrities viršininko Zigmanto Gedimino Kazakevičiaus Įsakymas Nr.02-05-8830 dėl 
nuosavybės teisių neatkūrimo E. Jurgelevičienei. 
9.5.2 2005-07-15 Kauno apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vyresniosios 
specialistės  Gražinos Jonikaitės Pažyma Nr.ĮP-493, kurioje minėta specialistė įrašo ir savo parašu patvirtina žinomai neteisingus duomenis apie tai, 
kad: E. Jurgelevičienė (būktai) laiku nepateikė  visus, žemės susigrąžinimui būtinus dokumentus.  
 
10. Dokumentai apie penktąjį Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų pareigūnų bandymą iš E. 
Jurgelevičienės atimti jos paveldimą žemę ir tuo pačiu apsaugoti  nuo teisinės atsakomybės  (už jų neteisėtas 
veikas) E. Jurgelevičienės paveldima žeme prekiaujančius valdininkus: 
 
10.1 2006-03-28 Kauno rajono apylinkės teismo Pranešimas Nr.2-0748-358/2006 E. Jurgelevičienei apie jos 
dalyvavimą  trečiuoju asmeniu Civ. byloje Nr.2-0748-358/2006. Prie šio pranešimo pridėti šie dokumentai: 
10.1.1 2006-02-17 ieškovės Genovaitės Būblienės ieškinys Kauno rajono apylinkės teismui: panaikinti Kauno apskrities 
viršininko įsakymą Nr.02-05-8829; ieškovei atnaujinti terminą paduoti prašymą apskrities viršininkui dėl nuosavybės 
teisių atkūrimo į Motiejaus Eišroto valdytą žemę Kauno rajone Ringaudų kaime ir nustatyti juridinę reikšmę turintį 
faktą, kad ieškovės tėvas Motiejus Eišrotas Kauno rajone Ringaudų kaime nuosavybės teise valdė 3,01 ha žemės valdą. 
Priedas (prie šio ieškinio): ieškinio kopijos, gimimo, santuokos ir mirties liudijimų kopijos, žyminio mokesčio kvitas, 
archyvinių pažymų kopijos, atstovavimo sutarties kopija. 
10.1.2  Trys teismo šaukimai E. Jurgelevičienei  į Civ. bylos Nr.2-0748- 358/2006 svarstymą:  2006-05-16 d., 9val.;  2006-06-01 d., 13 val., ir  2006-
08-29 d., 9 val. 
10.1.3 2006-04-08 E. Jurgelevičienės Atsiliepimas į ieškovės G. Bublienės ieškinį Civ. byloje Nr. 2-0748-358/2006. 
10.1.4 2006-04-20 Kauno apskrities viršininko administracijos Atsiliepimas Nr.6-319 į ieškinį Civ. byloje Nr.2-0748-
358/2006. 
10.1.5 2006-06-01 Kauno rajono apylinkės teismo Nutartis Civ. byloje Nr.2-0748-358/2006. 
10.1.6 2006-04-24 E. Jurgelevičienės Prašymas Kauno rajono apylinkės teismui dėl rūpintojo paskyrimo. 
10.1.7 2006-05-02 Kauno rajono apylinkės teismo Nutartis, kuria yra atmetamas 2006-04-24  E. Jurgelevičienės 
Prašymas dėl rūpintojo paskyrimo. 
10.1.8 2006-09-12 Kauno rajono apylinkės teismo Sprendimas Civ. byloje  Nr.2-0748-358/2006. Šiame Sprendime 
Kauno rajono apylinkės teismas atsisako svarstyti Civ. byloje  Nr.2-0748-358/2006 pareiškusio savarankiškus 
reikalavimus trečiojo asmens E. Jurgelevičienės išsakytus (rašytinius) argumentus bei pateiktus įrodymus ir patenkina 
žinomai melagingais teiginiais pagrįstą ieškovės G. Bublienės ieškinį. 
10.2 2006-10-08 E. Jurgelevičienės Apeliacinis skundas Kauno apygardos teismui, kuriuo apeliacine tvarka 
skundžiamas 2006-09-12 Kauno rajono apylinkės teismo Sprendimas Civ. byloje  Nr.2-0748-358/2006. 
10.2.1 2006-10-13 Kauno rajono apylinkės teismo pranešimas apie Civ. bylos  Nr.2-0748-358/2006 persiuntimą Kauno 
apygardos teismui. 
10.2.2 2006-11-06 Kauno apygardos teismo pranešimas E. Jurgelevičienei apie Civ. bylos Nr.2A-1335-343/2006 
nagrinėjimo vietą ir laiką. 
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10.2.3 2006-12-07 Kauno apygardos teismo Nutartis Civ. byloje Nr.2A-1335-343/2006, kuria paliekamas galioti 2006-
09-12 Kauno rajono apylinkės teismo Sprendimas Civ. byloje  Nr.2-0748-358/2006. 
 
11. DVD diskas su liudytojų Rimanto Dovydaičio, Kazimiero Dovydaičio, Bronės Šilinskienės ir Onutės 
Zaicevičienės (kuriuos Kauno rajono ir Kauno apygardos teismai E. Jurgelevičienės atstovui nesudarė galimybės 
pasikviesti į bylos svarstymą) parodymų video įrašais. Šių liudytojų parodymai patvirtina, kad 2006-02-17 ieškinyje 
ieškovė Genovaitė Bublienė  Kauno rajono apylinkės teismui pareiškė teisiškai nepagrįstus reikalavimus ir pateikė 
žinomai neteisingus įrodymus.  
 
12. 2007-01-30 E. Jurgelevičienės Kasacinis skundas Nr.3P-728/2007 LAT reg., Nr.337. Reg, data: 2007-02-27. 
 
13.1 2007-03-06 LAT 2007-03-06 Nutarties ir Kasacinio skundo Nr.3P-728/2007 persiuntimo E. Jurgelevičienei 
lydraštis. 
13.2 2007-03-05 LAT Nutartis Nr.3P-728/2007. 
 
 
  
 



Dok. Nr. 19.2





Dok. Nr. 19.3





 



Dokumentai 20.1-20.7.2. Kadangi mūsų šeima vieningai priešinosi neteisėtoms 
„teisinio“ žemės grobstymo vykdytojų veikoms – tai šie pagrobė ir mano žmonos 
motinos Jadvygos Galijotienės Kauno apskrityje, Pažaislio valsčiuje, Karmėlavos 
apylinkėje, Pašlapių kaime  buvusią, iš savo tėvo Mikucko Antano paveldimą 1.38 
ha ploto žemės valdos dalį.  Tik 1998 m. birželio 5 d. nutarimu Nr.685 LR 
Vyriausybė „įteisino“ 8 metus trukusią Kauno rajono Karmėlavos miestelio 
žemėtvarkininkų savivalę – Jadvygos Galijotienės  paveldimą žemę priskirdama 
Karmėlavos aerouostui – nors ši žemės valda dabar randasi Karmėlavos miestelio 
teritorijoje ir yra neužstatyta. Pati Jadvyga Galijotienė 1995 m. sausio 2 dieną po 
trečio insulto numirė.  
 



Dok. Nr. 20.1



Dok. Nr. 20.2



Dok. Nr. 20.3



Dok. Nr. 20.4



Dok. Nr. 20.5



Dok. Nr. 20.6



Dok. Nr. 20.7





Dok. Nr. 20.8




