Preliminarus vertimas

EUROPOS TARYBA
EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMAS
TREČIASIS SKYRIUS
NUTARIMAS DĖL
Giedriaus KISELIO
pareiškimo Nr. 15968/02
prieš Lietuvą
Europos Žmogaus Teisių Teismas (trečiasis skyrius), 2005 m. gruodžio 1 d.. posėdžiaujant kolegijai,
sudarytai iš:
pirmininko B. M. ZUPANČIČ,
teisėjų J. HEDIGAN,
L. CAFLISCH,
C. BÎRSAN,
M. TSATSA-NIKOLOVSKA,
E. MYJER,
DAVID THÓR BJÖRGVINSSON
ir skyriaus kanclerio V. BERGER,
atsižvelgdamas į minėtą pareiškimą, pateiktą 2001 m. gruodžio 8 d.,
po svarstymo nusprendė:

FAKTAI IR SKUNDAI
Pareiškėjas Giedrius Kiselis yra Lietuvos Respublikos pilietis, gimęs 1979 m., gyvenantis Kaune.
Nuteisus pareiškėją už plėšimą, jis buvo kalinamas Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime Vilniuje, iš
kurio jis buvo paleistas 2004 m. spalio 19 d., o Teismas apie tai informuotas tik 2005 m. balandžio 1 d. (taip
pat žr. toliau).
Pareiškėjas skundėsi dėl plėšimo baudžiamojoje byloje jam skirto kardomojo kalinimo neteisėtumo ir
trukmės. Jis rėmėsi Konvencijos 5 straipsniu.
2004 m. birželio 21 d. Teismas perdavė bylą atsakovei Vyriausybei pagal Teismo reglamento 54
taisyklės 2 dalies b punktą. Vyriausybė savo poziciją dėl bylos priimtinumo ir esmės pateikė 2004 m. rugsėjo
13 d.
2004 m. rugsėjo 27 d. Teismo kanceliarijos raštu pareiškėjas buvo paprašytas iki 2004 m. lapkričio 8 d.
pateikti savo pastabas dėl Vyriausybės pozicijos.
Teismo kanceliarijos 2004 m. spalio 12 d. raštu pareiškėjui buvo priminta apie pastabų pateikimo
terminą.
Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas atsakymo nepateikė, 2004 m. lapkričio 30 d. kanceliarijos raštu,
išsiųstu registruotu paštu, pareiškėjas buvo informuotas, kad laikotarpis pateikti pastabas baigėsi 2004 m.
lapkričio 8 d. ir kad nėra gautas prašymas pratęsti minėtą terminą. Pareiškėjo dėmesys buvo atkreiptas į
Konvencijos 37 straipsnio 1 dalies a punktą, kuriame numatyta, kad Teismas gali išbraukti bylą iš sąrašo, kai
aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjas nebeketina palaikyti savo pareiškimo.

2005 m. sausio 6 d. kanceliarija pakartotinai išsiuntė pareiškėjui registruotą laišką, primindama, jog
terminas pateikti pastabas baigėsi 2005 m. lapkričio 8 d.1 ir kad Teismas, remdamasis 37 straipsnio 1 dalies a
punktu, gali nuspręsti išbraukti pareiškimą iš bylų sąrašo, tačiau pareiškėjas nepateikė atsakymo.
2005 m. kovo 7 d. kanceliarija išsiuntė raštą atsakovei Vyriausybei, prašydama pateikti galimus
įrodymus, kad pareiškėjas įkalinimo įstaigoje iš tikrųjų gavo minėtus laiškus.
2005 m. balandžio 1 d. Vyriausybė informavo Teismą, kad pareiškėjas iš tiesų buvo paleistas į laisvę
2004 m. spalio 19 d., tačiau minėti laiškai iš įkalinimo įstaigos buvo persiųsti pareiškėjo nuolatinės
gyvenamosios vietos Kaune adresu.
2005 m. balandžio 15 d. kanceliarija dar kartą išsiuntė registruotu paštu laišką pareiškėjo adresu Kaune,
informuodama, kad pagal Konvencijos 37 straipsnio 1 dalies a punktą byla gali būti išbraukta ir prašydama
pareiškėją kiek įmanoma greičiau pranešti apie savo apsisprendimą toliau tęsti bylos nagrinėjimą. Kartu su
2005 m. balandžio 15 d. laišku buvo išsiųstos ir kanceliarijos 2004 m. rugsėjo 27 d., spalio 12 d., lapkričio
30 d., 2005 m. sausio 6 d., kovo 7 d. raštų bei Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 13 d. ir 2005 m. balandžio 1 d.
raštų kopijos.
2005 m. gegužės 3 d. Teismas gavo iš pašto patvirtinimą, kad 2005 m. balandžio 15 d. laiškas buvo
tinkamai įteiktas adresatui.
Tačiau pareiškėjas neatsakė nei į vieną iš minėtų Teismo kanceliarijos raštų.

TEISĖ
Teismas pastebi, kad nepaisant 2004 m. rugsėjo 27d., spalio 12 d., lapkričio 30 d., 2005 m. sausio 7 d. ir
balandžio 15 d. raštų, pareiškėjas nepateikė savo pastabų dėl Vyriausybės pozicijos, taip pat nuo bylos
perdavimo nepateikė Teismui kokių nors kitų pareiškimų.
Todėl Teismas mano, kad pareiškėjas nebeketina palaikyti savo pareiškimo. Teismas neturi pagrindo
tęsti bylos nagrinėjimo. Vadovaudamasis Konvencijos 37 straipsnio 1 dalies a punktu, Teismas mano, kad
pareiškimas turi būti išbrauktas iš bylų sąrašo.
Dėl šių priežasčių Teismas vienbalsiai
Nusprendžia išbraukti pareiškimą iš bylų sąrašo.
V. BERGER
Kancleris
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Klaidingai nurodyta data, turi būti – 2004 m. lapkričio 8 d. (vert.past.)

