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atsiţvelgdamas į šalių pastabas dėl pareiškimo priimtinumo, 

 

po svarstymo nusprendė: 

 

 

FAKTAI 

 

Pareiškėjas Ramūnas Gadliauskas yra Lietuvos Respublikos pilietis, gimęs 1965 m., 

gyvenantis Šiauliuose. 

1996 m. spalio 8 d. iškėlus baudţiamąją bylą dėl turto prievartavimo pareiškėjas buvo tą 

pačią dieną sulaikytas. 1996 m. spalio 10 d. jis buvo paleistas iš sulaikymo. 

1997 m. spalio 28 d. Šiaulių apygardos teismas nuteisė pareiškėją uţ turto prievartavimą 

ir paskyrė penkerių metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Jis buvo įkalintas tą pačią 

dieną. 

1998 m. sausio 28 d. Lietuvos apeliacinis teismas panaikino nuosprendį ir grąţino bylą iš 

naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. 

1998 m. balandţio 28 d. Šiaulių apygardos teismas priima nutartį grąţinti bylą tyrimui 

papildyti. Lietuvos apeliacinis teismas ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas vėliau atmetė 

prokuratūros skundus dėl 1998 m. balandţio 28 d. nutarties. 



1998 m. lapkričio 26 d. Lietuvos Apeliacinis teismas priėmė nutartį paleisti pareiškėją iš 

suėmimo. 

1998 m. gruodţio 28 d. tardytoja atmetė pareiškėjo prašymą nutraukti bylą. Tą pačią 

dieną byla buvo perduota teismui. 

1999 m. rugsėjo 20 d. Šiaulių apygardos teismas vėl grąţino bylą tyrimui papildyti. 

1999 m. gruodţio 15 d. Lietuvos apeliacinis teismas atmetė prokurorų skundą dėl 

minėtos 1999 m. rugsėjo 20 d. nutarties. 

2000 m. kovo 24 d. tardytoja pareiškė R. Gadliauskui kaltinimą dėl turto prievartavimo. 

2000 m. kovo 30 d. ji atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą nutraukti bylą ir perdavė bylą 

teismui. 

2000 m. balandţio 6 d. patvirtinta kaltinamoji išvada. 

2000 m. lapkričio 2 d. Šiaulių apygardos teismas vėl grąţino bylą tyrimui papildyti. 

2001 m. liepos 11 d. Šiaulių apygardos teismas nutraukė bylą pareiškėjo veiksmuose 

„nesant nusikaltimo sudėties“. 2001 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos apeliacinis teismas patenkino 

prokuroro skundą ir panaikino 2001 m. liepos 11 d. nutartį bei grąţino bylą iš naujo nagrinėti 

pirmos instancijos teismui. 

2001 m. lapkričio 7 d. Šiaulių apygardos teismas grąţino bylą tyrimui papildyti. 

Kiek ţinoma, šiuo metu tyrimas dar neuţbaigtas ir byla nepradėta nagrinėti teisme. 

 

 

TEISĖ 

 

Pareiškėjas skundţiasi dėl proceso, kuris prasidėjo 1996 m. ir vis dar tęsiasi, trukmės. 

Anot pareiškėjo, proceso trukmė paţeidţia „įmanomai trumpiausio laiko“ reikalavimą, 

įtvirtintą Konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje. Vyriausybė atmeta tokį tvirtinimą. 

Atsiţvelgdamas į savo praktikoje suformuluotus „įmanomai trumpiausio laiko“ vertinimo 

kriterijus (bylos sudėtingumą, pareiškėjo ir kompetentingų institucijų elgesį) ir į visą turimą 

informaciją, Teismas mano, kad šis skundas turi būti nagrinėjamas iš esmės. 

 

Dėl šių prieţasčių Teismas vienbalsiai 
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