BALTIJOS IR JUODOSIOS JŪRŲ REGIONŲ VALSTYBIŲ
KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS ASOCIACIJOS STEIGIMO DEKLARACIJA
Gruzijos Konstitucinio Teismo pirmininkas, Lietuvos Respublikos Konstitucinio
Teismo pirmininkas, Moldovos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas ir Ukrainos
Konstitucinio Teismo pirmininkas,
PABRĖŽDAMI konstitucinių teismų ir kitų konstitucinės justicijos institucijų
vaidmenį stiprinant teisės viešpatavimą, konstitucijos viršenybę, pagarbą žmogaus
teisėms ir pagrindinėms laisvėms, taip pat užtikrinant valstybės valdžių pusiausvyrą,
ATSIŽVELGDAMI į būtinybę gerbti valstybių nepriklausomybę, suverenitetą ir jų
teritorinį vientisumą,
SUVOKDAMI konstitucinės jurisdikcijos sudėtingumą ir dinamiškumą teisinėje
valstybėje,
PATVIRTINDAMI savo ištikimybę ir įsipareigojimus Europos demokratinėms
vertybėms,
SIEKDAMI konstitucinius teismus ir kitas konstitucinės justicijos institucijas
paskatinti intensyviau keistis patirtimi užtikrinant įstatymų ir kitų norminių teisės aktų
konstitucingumą,
NORĖDAMI plėsti ir stiprinti bendradarbiavimą konstitucinio teisingumo srityje ir
koordinuoti narių veiklą plėtojant abipusiškai naudingus įvairiapusius atitinkamų
valstybių santykius,
PAŽYMI, kad šis bendradarbiavimas yra atviras kitų Europos Sąjungos ir jos Rytų
partnerystės šalių, priklausančių Baltijos ir Juodosios jūrų regionams, konstituciniams
teismams ir kitoms konstitucinės justicijos institucijoms, norinčioms pripažinti ir priimti
šią deklaraciją, ir
ŠIA DEKLARACIJA
išreiškia ketinimą stiprinti konstitucinį teisingumą Baltijos ir Juodosios jūrų
regionų šalyse,
pripažįsta poreikį stiprinti konstitucinių teismų ir kitų konstitucinės justicijos
institucijų nepriklausomumą kaip ypač svarbų veiksnį užtikrinant demokratiją, teisės
viešpatavimą bei konstitucijos viršenybę,
siekia bendro tikslo skatinti keistis gerąja teisine patirtimi konstitucinės teisės
srityje,
susitaria sudaryti palankesnes sąlygas dialogui visais konstitucinės jurisdikcijos
klausimais, susijusiais su instituciniais, struktūriniais ir veiklos aspektais,
išreiškia pasirengimą kuo veiksmingiau išnaudoti visas galimybes ir progas plėsti
ir gilinti bendradarbiavimą konstitucinio teisingumo srityje,
pažymi, kad imsis konkrečių priemonių siekdami inicijuoti, plėtoti ir įgyvendinti,
įtraukiant kompetentingas institucijas, bendrų interesų projektus,
išreiškia pasiryžimą plėtoti ir stiprinti tradicinius bendradarbiavimo ryšius,
užmegztus įvairiuose regioniniuose ir tarptautiniuose forumuose, ir
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įsteigia Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos
asociaciją. Ši asociacija vykdys numatytą veiklą vadovaudamasi principais, kurie
skelbiami šioje deklaracijoje ir įtvirtinami Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių
konstitucinės justicijos asociacijos statute, priimtame šią deklaraciją pasirašiusių šalių.
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2018 m. spalio 25 d. suvestinė redakcija
BALTIJOS IR JUODOSIOS JŪRŲ REGIONŲ VALSTYBIŲ KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS
ASOCIACIJOS STATUTAS
Gruzijos Konstitucinio Teismo pirmininkas, Lietuvos Respublikos Konstitucinio
Teismo pirmininkas, Moldovos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas, Ukrainos
Konstitucinio Teismo pirmininkas, pasirašę Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių
konstitucinės justicijos asociacijos deklaraciją, priimtą 2015 m. spalio 26 d.,
priima šį statutą:
I dalis. Bendrosios nuostatos
1 straipsnis. Pavadinimas
Asociacijos pavadinimas – Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių
konstitucinės justicijos asociacija (toliau – Asociacija).
2 straipsnis. Veiklos laikotarpis
Asociacija įkurta neribotam veiklos laikotarpiui.
3 straipsnis. Darbo kalba
Oficiali Asociacijos darbo kalba yra anglų kalba. Jei reikia, vertimu į kitas kalbas
nariai pasirūpina savarankiškai.
II dalis. Asociacijos tikslai ir funkcijos
4 straipsnis. Tikslai
Asociacija įkurta siekti šių tikslų:
a) skatinti žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugą;
b) užtikrinti demokratinius principus ir vertybes;
c) rūpintis teisės viršenybės principo įgyvendinimu;
d) skatinti konstitucinių teismų ir kitų konstitucinės justicijos institucijų
nepriklausomumą vykdant konstitucinį teisingumą;
e) intensyvinti narių bendradarbiavimą ir keitimąsi patirtimi.
5 straipsnis. Funkcijos
Atsižvelgdama į 4 straipsnyje nustatytus tikslus, Asociacija vykdo šias funkcijas:
a) reguliariai rengia Generalinės asamblėjos posėdžius;
b) organizuoja bendrą veiklą, kaip antai rengia kongresus, konferencijas,
seminarus arba forumus;
c) sudaro sąlygas keistis patirtimi ir informacija konstitucinio teisingumo
klausimais;
d) skatina dalytis nuomonėmis ir informacija apie institucinius ir struktūrinius
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veiklos aspektus, taip pat apie konstitucinių teismų ir kitų valstybės institucijų santykių
valdymą;
e) plečia Asociacijos narių dialogą;
f) užtikrina bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis ir kitomis
institucijomis, siekiančiomis panašių tikslų.
III dalis. Struktūra
6 straipsnis. Asociacijos institucijos
Asociacijos veiklą vykdo Generalinė asamblėja ir generalinis sekretorius.
7 straipsnis. Generalinės asamblėjos sudėtis
1. Generalinę asamblėją sudaro konstitucinių teismų ir kitų konstitucinės
justicijos institucijų, esančių Asociacijos nariais, pirmininkai; prireikus pirmininkus keičia
jų deleguoti atstovai.
2. Pirmininkus lydi generalinis sekretorius arba tam tikrais atvejais –
konstitucinio teismo ar kitos konstitucinės justicijos institucijos narys (kitas atstovas).
8 straipsnis. Generalinės asamblėjos kompetencija
1. Generalinė asamblėja turi kompetenciją:
a) nustatyti Asociacijos veiklos planą;
b) priimti sprendimus dėl narystės suteikimo, o atitinkamais atvejais – dėl jos
netekimo ar sustabdymo;
c) priimti šio statuto pataisas;
d) tvirtinti visas tarp Asociacijos ir kitų tarptautinių institucijų pasirašytas
sutartis;
e) prireikus svarstyti bet kokius Asociacijos narių pateiktus klausimus.
2. Generalinė asamblėja svarsto klausimus dalyvaujant Asociacijos narių
daugumai. Generalinė asamblėja priima sprendimus dalyvaujančių narių balsų dauguma.
9 straipsnis. Generalinės asamblėjos posėdžiai
Generalinę asamblėją kasmet šaukia Asociacijos pirmininkas.
Kitais atvejais Generalinė asamblėja gali rinktis Asociacijos pirmininko ar kito
nario siūlymu.
10 straipsnis. Pirmininkavimas Asociacijai
1. Asociacijai vienus metus pirmininkauja kiekvieno Asociacijos nario
pirmininkas. Pirmininkaujama rotacijos tvarka pagal valstybių, kurioms atstovauja
atitinkami Asociacijos nariai, pavadinimus abėcėlės tvarka.
2. Asociacijos pirmininkas turi šiuos įgaliojimus:
a) atstovauti Asociacijai santykiuose su trečiosiomis šalimis;
b) pirmininkauti Generalinei asamblėjai.
11 straipsnis. Generalinis sekretorius
1. Asociacijos generalinį sekretorių skiria Asociacijos pirmininkas.
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2. Generalinis sekretorius turi šiuos įgaliojimus:
a) vadovaujamas
administravimą;

Asociacijos

pirmininko,

užtikrinti

Asociacijos

veiklos

b) organizuoti Generalinės asamblėjos posėdžius, kai juos šaukia Asociacijos
pirmininkas;
c) rengti konferencijas, seminarus ir diskusijų forumus;
d) baigiantis pirmininkavimui, parengti pranešimą apie Asociacijos veiklą.
IV dalis. Narystė
12 straipsnis. Narystės sąlygos
1. Asociacijos nariais gali būti tik Europos Sąjungos ir jos Rytų partnerystės
Baltijos ir Juodosios jūrų regionų suverenių valstybių konstituciniai teismai ar kitos
konstitucinės justicijos institucijos, norinčios ir galinčios prisidėti prie Asociacijos
įsteigimo deklaracijoje įtvirtintų principų ir šio statuto 4 straipsnyje numatytų Asociacijos
tikslų įgyvendinimo. Narystė suteikiama tik vienai atitinkamos valstybės institucijai.
2. Kad taptų Asociacijos nariu, kandidatas Asociacijos pirmininkui pateikia
rašytinį prašymą ir motyvacinį laišką, pasirašytus atitinkamo konstitucinio teismo ar
atitinkamos konstitucinės justicijos institucijos pirmininko. Asociacijos pirmininkas
nedelsiant persiunčia prašymą visiems Asociacijos nariams.
13 straipsnis. Narystės netekimas ar sustabdymas
1. Asociacijos nariai gali bet kada pareikšti, kad ketina išstoti iš Asociacijos. Apie
tokį ketinimą jie turi pranešti raštu Asociacijos pirmininkui.
2. Jei Asociacijos narys nesilaiko Asociacijos įsteigimo deklaracijoje įtvirtintų
principų ir šio statuto 4 straipsnyje numatytų Asociacijos tikslų, Generalinė asamblėja
vieno iš narių siūlymu vienbalsiai gali priimti sprendimą pašalinti tokį narį iš Asociacijos
arba sustabdyti jo narystę. Narys, dėl kurio narystės netekimo ar sustabdymo priimamas
sprendimas, balsavime nedalyvauja.
14 straipsnis. Garbės svečiai
Asociacijos pirmininkas, pasikonsultavęs su Generaline asamblėja, kaip garbės
svečius gali kviesti profesorius, valstybės institucijų, organizacijų, įstaigų ir kitokius
atstovus į posėdžius, rengiamus pagal Statuto 5 straipsnio a punktą, ir į Asociacijos
bendros veiklos renginius, organizuojamus pagal Statuto 5 straipsnio b punktą.
Asociacijos pirmininkas, pasikonsultavęs su Generaline asamblėja, kaip garbės svečius į
minėtus renginius taip pat gali kviesti buvusius teisėjus, generalinius sekretorius ar kitus
konstitucinės justicijos institucijų – Asociacijos narių atstovus, jei yra atitinkamo nario
sutikimas.
Asociacijos pirmininkas, pasikonsultavęs su Generaline asamblėja, gali kviesti
Deklaracijos signatarus į posėdžius, rengiamus pagal Statuto 5 straipsnio a punktą, jei yra
atitinkamo Asociacijos nario sutikimas. Deklaracijos signatarai yra laikomi garbės
svečiais visuose Asociacijos bendros veiklos renginiuose, organizuojamuose pagal Statuto
5 straipsnio b punktą.
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15 straipsnis. Atstovavimas kitose konstitucinių
konstitucinės justicijos institucijų organizacijose

teismų

ir

kitų

Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos Biure, Europos konstitucinių
teismų konferencijoje, kitose konstitucinių teismų ir kitų konstitucinės justicijos
institucijų organizacijose Asociacijai atstovaujama vadovaujantis atitinkamų organizacijų
veiklą reglamentuojančiomis nuostatomis.
V dalis. Finansiniai klausimai
16 straipsnis. Asociacijos finansų tvarkymas
Finansus, susijusius su Asociacijos organizaciniais reikalais ir veikimu, tvarko
Asociacijai pirmininkaujantis narys.
17 straipsnis. Išlaidų pasiskirstymas
Su Asociacijos veikla susijusias kelionių ir apgyvendinimo išlaidas paprastai
apmoka patys Asociacijos nariai.
VI dalis. Baigiamosios nuostatos
18 straipsnis. Pirmasis Asociacijos pirmininkas
Pirmojo Asociacijos pirmininko pareigas eina Moldovos Respublikos – Baltijos ir
Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacijos įsteigimo deklaraciją
inicijavusios šalies – Konstitucinio Teismo pirmininkas.
19 straipsnis. Asociacijos paleidimas
Sprendimas paleisti Asociaciją gali būti priimtas Generalinės asamblėjos
vienbalsiu balsavimu.
20 straipsnis. Įsigaliojimas
Šis statutas įsigalioja Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės
justicijos asociacijos įsteigimo deklaracijos pasirašymo dieną.

Statuto pakeitimai:
1. Asociacijos Generalinės asamblėjos 2016 m. liepos 1 d. sprendimas „Dėl 2015 m. spalio
26 d. priimto Asociacijos statuto techninio pobūdžio pakeitimo“.
2. Asociacijos Generalinės asamblėjos 2018 m. spalio 25 d. sprendimas „Dėl 2015 m. spalio
26 d. priimto Asociacijos statuto pakeitimų“.

