EUROPOS KONSTITUCINIŲ TEISMŲ KONFERENCIJOS STATUTAS
A. PREAMBULĖ
Europos konstitucinių teismų ir kitų lygiaverčių Europos institucijų, vykdančių konstitucinę
kontrolę, pirmininkai, vadovaudamiesi abipuse pagarba ir deramai atsižvelgdami į teismų
nepriklausomumą, pareiškia ketinantys, laikydamiesi susiklosčiusios praktikos, reguliariai rengti
specializuotas konferencijas, kurių tikslas būtų keistis konstitucinės praktikos ir jurisprudencijos
patirtimi atsižvelgiant į bendrą Europos kontekstą ir palaikyti reguliarius šių teismų bei institucijų
ryšius.

B. STATUTO NUOSTATOS
I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. Pavadinimas
Konferencijos pavadinimas yra „Europos konstitucinių teismų konferencija“.

2 straipsnis. Teisinis pagrindas
Konferencijos pagrindas yra Europos konstitucinių teismų ir lygiaverčių institucijų
pirmininkų bendra ketinimų deklaracija. Konferencija nesukuria jokių susaistančių teisinių
padarinių tretiesiems asmenims.

3 straipsnis. Tikslai
Konferencija reguliariai rengia kongresus. Ji skatina Konferencijos narius keistis informacija
konstitucinės kontrolės darbo metodikos ir praktikos klausimais, taip pat dalytis nuomonėmis
instituciniais, struktūriniais ir darbo klausimais viešosios teisės ir konstitucinės jurisdikcijos srityse.
Be to, ji siekia stiprinti konstitucinių teismų nepriklausomumą kaip esminį demokratijos ir teisės
viršenybės garantijos bei įgyvendinimo veiksnį ir ypatingą dėmesį skiria žmogaus teisių apsaugai. Ji
remia pastangas palaikyti reguliarius Europos konstitucinių teismų ir lygiaverčių institucijų ryšius.
4 straipsnis. Narystė
Nariai yra skirstomi taip:
1. Tikrieji nariai
Tikrieji nariai turi teisę spręsti visus su Konferencija susijusius klausimus.

Pagal Konferencijos statutą ir jos darbo reglamentą jie lygiomis dalimis padengia kongresų
rengimo išlaidas.
2. Asocijuotieji nariai
Asocijuotieji nariai turi bendrą teisę teikti pasiūlymus, teisę dalyvauti kongresuose, rengti ir
teikti nacionalinius pranešimus konkrečiomis kongreso programos temomis.
Asocijuotieji nariai neturi bendros prievolės prisidėti prie išlaidų padengimo.
Išsamiau šiuos klausimus nustato Konferencijos darbo reglamentas.
5 straipsnis. Stebėtojai ir svečiai
Konferencija gali leisti savo renginiuose dalyvauti stebėtojams ir svečiams. Tvarka
nustatoma Konferencijos darbo reglamente.
II SKYRIUS. NARYSTĖS ĮGIJIMAS IR NETEKIMAS
6 straipsnis. Narystės įgijimas
1. a) Tikrojo nario statusą gali įgyti tik Europos konstituciniai teismai ir lygiavertės Europos
institucijos, kompetentingi vykdyti konstitucinę, visų pirma normų, kontrolę, savo teisminę veiklą
vykdantys savarankiškai, vadovaudamiesi pagrindiniais demokratijos bei teisės viršenybės
principais ir pagarba žmogaus teisėms. Konferencija taip pat atsižvelgia į iki šiol nusistovėjusią
savo ir Europos Tarybos praktiką.
b) Asocijuotojo nario statusą gali įgyti Europos konstituciniai teismai ir lygiavertės
institucijos, nesiekiantys tapti tikraisiais nariais arba (kol kas) neatitinkantys tikrojo nario statuso
įgijimo kriterijų.
2. Tikrojo arba asocijuotojo nario statusas gali būti pripažintas tik vienai institucijai iš
kiekvienos valstybės.
3. Teisės būti priimtam į Konferenciją nėra.
4. Rašytinis prašymas priimti į Konferenciją turi būti adresuotas Pirmininkų susirinkimui ir
pateiktas Pirmininkų susirinkimo pirmininkui.
5. Jeigu galima, prie prašymo turi būti pridedami dokumentai, iš kurių matyti:
a) teisės aktai, kuriais reglamentuojamas institucijos kandidatės įsteigimas bei sudėtis ir
teisėjų skyrimas bei statusas;
b) teisinės kompetencijos pobūdis ir apimtis;
c) iš tikrųjų vykdoma teisminė veikla.

7 straipsnis. Narystės netekimas
1. Kiekvienas narys bet kuriuo metu gali pareikšti pasitraukiąs iš Konferencijos. Šis
pareiškimas pateikiamas raštu.
2. Narystė gali būti panaikinta arba sustabdyta, jeigu narys be pateisinamų priežasčių
nevykdo savo prievolės prisidėti prie bendro Konferencijos finansavimo arba yra kitų svarių
priežasčių, leidžiančių daryti išvadą, kad jis nebegali sąžiningai ir tinkamai bendradarbiauti su
Konferencija.
Narystės sustabdymas dėl finansinių prievolių nevykdymo iš esmės baigiasi nariui įvykdžius
savo prievoles.

III SKYRIUS. KONFERENCIJOS INSTITUCIJOS

8 straipsnis. Konferencijos institucijos
Konferencijos institucijos yra šios:
1) Pirmininkų susirinkimas;
2) kongresas.
9 straipsnis. Pirmininkų susirinkimas
1. Sudėtis
Pirmininkų susirinkimą sudaro tikrojo nario statusą turinčių teismų ir institucijų pirmininkai.
Pirmininkus lydi generaliniai sekretoriai arba, jei reikia, šių teismų ir institucijų nariai arba
darbuotojai.
2. Kompetencija
Pirmininkų susirinkimas yra pagrindinė sprendimus priimanti ir iniciatyvinė institucija; jis
turi kompetenciją šiais klausimais:
a) narių priėmimas, narystės sustabdymas ir narių pašalinimas;
b) stebėtojų ir svečių priėmimas ir pašalinimas;
c) vienodais laiko tarpais rengiamų kongresų datos ir vietos nustatymas; konkrečių temų
parinkimas ir Konferencijoje vartojamų kalbų nustatymas;
d) Konferencijos biudžeto tvirtinimas;
e) kongreso dalyvių įmokų dydžio nustatymas;
f) aukų priėmimas iš trečiųjų asmenų;
g) kongreso baigiamosios deklaracijos priėmimas;
h) Konferencijos darbo reglamento parengimas;

i) šio statuto keitimas;
j) Konferencijos paleidimas.
3. Pirmininkavimas
Pirmininkų susirinkimui pirmininkauja pirmininkas to teismo, kuris rengia eilinį kongresą.
Klausimams, tiesiogiai nesusijusiems su eilinio kongreso rengimu, spręsti Pirmininkų
susirinkimas iš savo narių gali paskirti kitą pirmininką.
4. Posėdžiai
Jei įmanoma, Pirmininkų susirinkimas renkasi į posėdį bent vieną kartą tarp kongresų ir
paprastai – pačiose eilinio kongreso išvakarėse.
Prie rašytinio kvietimo pridedama posėdžio darbotvarkė.
5. Posėdžių vieta
Paprastai Pirmininkų susirinkimo posėdžiai vyksta teismo, kuris rengia eilinį kongresą,
buveinėje. Ypatingais atvejais Pirmininkų susirinkimas gali nustatyti kitą posėdžio vietą.
6. Kvorumas
a) Kvorumą sudaro ne mažiau kaip pusė dalyvaujančių arba atstovaujamų Pirmininkų
susirinkimo narių.
b) Posėdyje arba balsuojant kiekvienam pirmininkui gali atstovauti kitas to teismo teisėjas,
generalinis sekretorius arba specialiai paskirtas darbuotojas.
7. Sprendimų priėmimo tvarka
a) Pirmininkų susirinkimas sprendimus priima ne mažiau kaip dviem trečdaliais
dalyvaujančių narių balsų.
b) Susilaikymas balsuojant laikomas balsavimu prieš.
c) Kiekvienas narys turi tik vieną balsą.

10 straipsnis. Kongresas
Sudėtis
Kongrese dalyvauja tikrieji nariai, asocijuotieji nariai, taip pat stebėtojai ir svečiai. Tvarka
nustatoma Konferencijos darbo reglamente.

IV SKYRIUS. FINANSAVIMAS

11 straipsnis. Finansavimo principai
1. Bendrieji išlaidų pasidalijimo principai
Konferenciją pirmiausia finansuoja tikrieji nariai, jie išlaidas padengia lygiomis dalimis.

Taikomos nacionalinės finansų ir biudžeto normos.
2. Kitos išlaidos ir jų finansavimas
a) Kongresų rengimo išlaidas tikrieji nariai padengia lygiomis dalimis (konkrečiai – patalpų
nuomos, spausdinimo, vertimo raštu ir žodžiu, bendrąsias administravimo išlaidas, transporto
išlaidas, susijusias su kongresu arba parengiamaisiais posėdžiais).
b) Pirmininkų susirinkimas gali nustatyti, kad asocijuotieji nariai ir stebėtojai turi prisidėti
prie kongreso rengimo išlaidų padengimo. Įmokos dydis nustatomas atsižvelgiant į mokėjimus už
paslaugas, kurias Konferencija suteikia asocijuotiesiems nariams ir stebėtojams, ir į tikrųjų narių
įmokas.
Išsamiau šiuos klausimus nustato Konferencijos darbo reglamentas.
c) Trečiųjų asmenų finansinės aukos, kad ir koks būtų jų pobūdis, priimamos Pirmininkų
susirinkimo sutikimu.
3. Konferencijos biudžetas
Kongresą rengiantis teismas, jei įmanoma, ne vėliau kaip likus metams iki kongreso
parengia biudžeto projektą, kurį tvirtina Pirmininkų susirinkimas.
4. Galutinis išlaidų padengimas
Galutinai išlaidos padengiamos remiantis galutine ataskaita, kurią pasibaigus kongresui
pateikia kongresą surengęs teismas.
12 straipsnis. Baigiamoji deklaracija ir viešumas
1. Baigiantis kongresui Pirmininkų susirinkimas gali priimti baigiamąją deklaraciją, kurioje
pateikiami duomenys apie kongrese dalyvavusius teismus ir institucijas, apie kongreso eigą, taip pat
esminės diskusijų išvados.
2. Diskusijos nėra viešos.
3. Konferencijos pirmininkas – jei reikia, kartu su kitais Pirmininkų susirinkimo nariais –
spaudos konferencijoje paskelbia baigiamąją deklaraciją ir pateikia papildomą informaciją
žiniasklaidai (spaudai, radijui, televizijai).

13 straipsnis. Sekretoriatas
Konferencijos sekretoriatas yra eilinį kongresą rengiančiame teisme.

V SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14 straipsnis. Įsigaliojimas

Šis statutas įsigalioja, kai posėdyje jį priima pirmininkai.
Statutas surašomas prancūzų, anglų, vokiečių ir rusų kalbomis.
Kilus abejonėms, remiamasi tekstu prancūzų kalba.
Vienbalsiai priimta per Pirmininkų susirinkimo galutinį balsavimą 1999 m. gegužės 17 d.
Varšuvoje.

