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 MINISTRŲ KOMITETO  

REKOMENDACIJA NR. REC (2004)5 

VALSTYBĖMS NARĖMS  

DĖL ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ, GALIOJANČIŲ ĮSTATYMŲ IR ADMINISTRACINĖS 

PRAKTIKOS ATITIKTIES EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ KONVENCIJOS 

STANDARTAMS PATIKRINIMO 

 

(priimta 2004 m. gegužės 12 d. Ministrų Komiteto 114 sesijoje (2004 m. gegužės 12–13 d.) 

 

 

Ministrų Komitetas, remdamasis Europos Tarybos Statuto 15 straipsnio b punktu, 

 

atsižvelgdamas į tai, kad Europos Tarybos tikslas yra siekti didesnės savo narių vienybės ir į tai, kad 

vienas iš būdų siekti šio tikslo yra žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsauga bei plėtojimas; 

 

pakartodamas įsitikinimą, kad Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (toliau – 

Konvencija) privalo likti pagrindinė žmogaus teisių apsaugos Europoje gairė, ir prisimindamas 

įsipareigojimą imtis priemonių užtikrinti ilgalaikį Konvencijos kontrolės sistemos veiksmingumą; 

 

prisimindamas Konvencija sukurto priežiūros mechanizmo subsidiarų pobūdį, kuris pagal 

Konvencijos 1 straipsnį reiškia, kad Konvencijos garantuojamos teisės ir laisvės visų pirma turi būti 

užtikrinamos nacionaliniu lygmeniu ir įgyvendinamos nacionalinių institucijų; 

 

sveikindamas, kad Konvencija yra visų valstybių dalyvių sudedamoji nacionalinės teisinės sistemos 

dalis ir pažymėdamas nacionalinių teismų atliekamą svarbų vaidmenį; 

 

prisimindamas, kad pagal Konvencijos 46 straipsnio 1 dalį Aukštosios Susitariančios Šalys 

įsipareigoja vykdyti galutinius Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – Teismas) sprendimus 

kiekvienoje byloje, kurios šalys jos yra; 

 

manydamas, kad valstybės narės turi dėti pastangas, kad Konvencija būtų visiškai įgyvendinta, ypač 

nuolatos derindamos nacionalinius standartus su Konvencija, atsižvelgdamos į Teismo praktiką; 

 

įsitikinęs, kad būtina derinti įstatymų projektus, galiojančius įstatymus ir administracinę praktiką su 

Konvencija, siekiant užkirsti kelią žmogaus teisių pažeidimams ir riboti pareiškimų Teismui 

skaičių; 

 

pabrėždamas konsultavimosi su įvairiomis kompetentingomis ir nepriklausomomis institucijomis, 

taip pat su žmogaus teises ginančiomis ir skatinančiomis nacionalinėmis institucijomis bei 

nevyriausybinėmis organizacijomis, svarbą; 

 

atsižvelgdamas į valstybių narių praktikos skirtumus atitikties patikrinimo srityje; 

 

rekomenduoja valstybėms narėms, atsižvelgiant į priede pateiktus geros praktikos pavyzdžius: 

 

I. užtikrinti, kad būtų atitinkami ir veiksmingi nuolatinio įstatymų projektų atitikties 

Konvencijai, atsižvelgiant į Teismo praktiką, patikrinimo mechanizmai; 

 



II. užtikrinti, kad, kai reikalinga, būtų ir galiojančių įstatymų ir administracinės praktikos, 

įskaitant tai, kas numatyta nutarimuose, potvarkiuose ir aplinkraščiuose, atitikties 

Konvencijai patikrinimo mechanizmai; 

 

III. užtikrinti, kuo greičiau, įstatymų ir administracinės praktikos suderinimą, siekiant 

išvengti Konvencijos pažeidimų; 

 

Paveda Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriatui užtikrinti, kad būtų skirta būtinų lėšų tinkamai 

pagalbai valstybėms narėms teikti, kai jos prašo pagalbos šiai rekomendacijai įgyvendinti. 

 


