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Sprendimai 
 
Nuolatiniai atstovai 
 

1. primindami, kad Teismas nustatė Pirmojo protokolo 3 straipsnio pažeidimą dėl „nuolatinio ir negrįžtamojo pobūdžio“ 
draudimo pareiškėjui kandidatuoti parlamento rinkimuose, kad Teismo sprendimas įsiteisėjo 2011 m. ir kad pareiškėjui ir 
toliau yra draudžiama kandidatuoti parlamento rinkimuose nuo 2004 m.; 

2. primindami besąlyginius Lietuvos prisiimtus įsipareigojimus vykdyti Teismo sprendimus; 
3. atsižvelgdami į anksčiau priimtus sprendimus ir į Ministrų Komiteto 2018 m. gruodžio mėn. priimtą tarpinę rezoliuciją, dar 

kartą ypač pabrėžė rimtą susirūpinimą, kad, nepaisant pasikartojančių Komiteto raginimų ir keleto iniciatyvų užtikrinti 
reikalingų Konstitucijos pataisų, kad būtų panaikintas Europos Žmogaus Teisių Teismo sukritikuotas nuolatinis draudimas 
dalyvauti parlamento rinkimuose, priėmimą, ir po Teismo sprendimo įsiteisėjimo praėjus daugiau nei aštuoniems metams 
padėtis, pažeidžianti Konvenciją, vis dar išlieka; 

4. primindami, kad jau pernelyg ilgai buvo nesiimta padarytą žalą atitaisančių veiksmų ir kad Komitetas buvo išreiškęs viltį, 
kad klausimas bus išspręstas laiku, dar iki 2016 m. parlamento rinkimų; 

5. ypač atkreipdami dėmesį į Konstitucinio Teismo poziciją, kad padarytą žalą atitaisančių veiksmų taip pat reikalauja ir 
nacionalinė konstitucinė teisė; 

6. apgailestaudami, kad tikėtinos pažangos per pirmąsias šių metų Seimo sesijas nepavyko pasiekti dėl pastaraisiais 
mėnesiais įvykusių politinių ir institucinių pokyčių; 

7. atkreipė dėmesį į naują teisėkūros iniciatyvą (Įstatymo projektas Nr. XIIIP-3867), kuri atrodo, suteikia įtikinamą sprendimą, 
kaip reikėtų ištaisyti Europos Žmogaus Teisių Teismo pripažintą pažeidimą tiek individualiu  lygmeniu, suteikiant pareiškėjui 
p. Paksui galimybę dalyvauti ateinančiuose parlamento rinkimuose, tiek bendruoju lygmeniu; 

8. ypač atkreipė dėmesį, kad 2019 m. rugsėjo 24 d. Seimas nusprendė pradėti minėto Įstatymo projekto svarstymą 
laikydamasis nacionalinės teisės numatytos Konstitucijos pataisų priėmimo procedūros ir pabrėžė, kad labai svarbu, jog 
reikiami pakeitimai būtų priimti laiku, atsižvelgiant į būsimus parlamento rinkimus, kurie įvyks 2020 m. spalio mėn., ir 
paragino visus suinteresuotus asmenis ir institucijas ir toliau dėti dideles pastangas tam, kad teisėkūros procesas būtų 
baigtas be tolesnių atidėliojimų; 

9. nurodė institucijoms ir toliau kas mėnesį informuoti Ministrų Komitetą apie visus susijusius pokyčius ir nusprendė atnaujinti  
šios bylos svarstymą savo 1362-ajame posėdyje (2019 m. gruodžio mėn.) bei, atsižvelgiant į reikalingų veiksmų skubumą, 
tuo atveju, jei teisėkūros procesas, kuriuo siekiama reikiamų Konstitucijos pataisų priėmimo, sustos, nurodė Sekretoriatui 
parengti naujos tarpinės rezoliucijos projektą svarstymui tame posėdyje. 
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