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Peticijos Nr. Byla Sprendimas Įsigalioja 

34932/04 Paksas 2011-01-06 Didžioji kolegija 
 
Ministrų Komitetas, remdamasis Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 46 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią Komitetas 
prižiūri galutinių Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų vykdymą (toliau – Konvencija ir Teismas); 
 
Primindamas, 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.; 
 
Atsižvelgiant į tai, kad nepaisant Vyriausybės pastangų, nuo 2011 m. keturis kartus iš eilės teikti pataisų pasiūlymai žlugo Seime; 
 
Išreikšdamas 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, nėra jokio apčiuopiamo rezultato ir po Teismo sprendimo įsiteisėjimo praėjus beveik aštuoniems metams padėtis, pažeidžianti 
Konvenciją, vis dar išlieka; 
 
Primindamas, kad Lietuvos institucijos nurodė keletą perspektyvių būdų, kaip toliau siekti reikalingų Konstitucijos pataisų, priėmimo, visų 
pirma pateikdamos Seimui anksčiau įregistruotą Įstatymo projektą Nr. XIIP-2850; 
 
Primindamas apie besąlyginį Lietuvos įsipareigojimą pagal Konvencijos 46 straipsnio 1 dalį vykdyti galutinius Teismo sprendimus byloje, 
kuriose šalimi ji yra; 
 

PARAGINO institucijas ir Lietuvos politikos lyderius suintensyvinti pastangas siekiant reikšmingos pažangos parlamentiniu 
lygmeniu, kad Lietuva galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Europos Konvenciją; 
 
PRIMINĖ šiuo atžvilgiu pastaruoju metu aukščiausiu lygmeniu kelių aukščiausių valstybės pareigūnų ir politikos lyderių prisiimtus 
įsipareigojimus ir 
 
PRIMYGTINAI PARAGINO visus susijusius asmenis padėti jiems įvykdyti šį įsipareigojimą, ir suintensyvinti pastangas siekiant 
užtikrinti, kad reikalingos konstitucinės pataisos būtų priimtos ar bent jau įvyktų pirmasis balsavimas dėl pataisų Seimo pavasario 
sesijoje, kuri baigiasi 2019 m. birželio 30 d.; 
 
NURODĖ institucijoms nedelsiant pateikti informaciją apie jų svarstymų rezultatus dėl kitų alternatyvų rengiant įstatymo projektą 
reikalingoms Konstitucijos pataisoms priimti, ir ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 31 d. informuoti Ministrų Komitetą kas mėnesį 
apie visus susijusius pokyčius; 
 
NUSPRENDĖ atnaujinti šios bylos nagrinėjimą, atsižvelgiant į tolesnę pažangą, viename iš Žmogaus teisių posėdžių, vėliausiai 
1354-ajame (2019 m. rugsėjį). 
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