Štrasburg, 28. september 2017
CDL-WCCJ-GA(2017)010

REVIDOVANÝ ŠTATÚT
SVETOVEJ KONFERENCIE
PRE ÚSTAVNÉ SÚDNICTVO

v znení prijatom na 2. Valnom zhromaždení,
Vilnius, 12. september 2017

Preambula
V dňoch 22. – 24. januára 2009 Ústavný súd Južnej Afriky a Benátska komisia pri Rade
Európy zorganizovali 1. kongres Svetovej konferencie ústavného súdnictva.
1. kongres spojil 93 súdov a rád patriacich do nasledovných regionálnych alebo jazykových
skupín:
-

Ázijské ústavné súdy,
Asociácia ústavných súdov používajúcich francúzsky jazyk (ACCPUF),
Súdy Commonwealthu,
Konferencia orgánov ústavnej kontroly krajín mladej demokracie,
Konferencia ústavných súdov používajúcich portugalský jazyk,
Konferencia európskych ústavných súdov,
Ibero-americká konferencia ústavného súdnictva,
Juhoafrické fórum predsedov súdov,
Únia arabských ústavných súdov a rád.

Účastníci 1. kongresu:
- uznali kľúčovú úlohu regionálnych a jazykových skupín pri podporovaní ústavnosti,
- poverili Výbor (zložený z predsedov regionálnych skupín a troch súdov, ktoré boli
hostiteľmi prípravných zasadnutí vo Vilniuse, Soule, Alžíri), aby pripravil návrh na
založenie svetovej asociácie otvorenej súdom patriacim do regionálnych alebo
jazykových skupín.
Výbor schvaľuje znenie Štatútu stálej Svetovej konferencie ústavného súdnictva:
Článok 1
Ciele
1. Svetová konferencia ústavného súdnictva (ďalej len „Svetová konferencia“ alebo
„Konferencia“) podporuje ústavné súdnictvo (chápané ako prieskum ústavnosti vrátane
judikatúry ľudských práv) ako kľúčový faktor demokracie, ochrany ľudských práv a právneho
štátu.
2. Svetová konferencia sa zameriava na dosiahnutie týchto cieľov:
- organizovanie pravidelných kongresov zjednocujúcich všetkých členov v globálnom
meradle,
- účasť na regionálnych konferenciách a seminároch,
- výmena skúseností a judikatúry v rámci regionálnych a jazykových skupín, medzi nimi
a jednotlivými členmi (prostredníctvom web stránok, on-line fór a databázy case-law),
ako aj nezávislosť jej členov,
- spolupráca s univerzitami a akademickým svetom.
Článok 2
Členstvo
1. Ústavné súdy a ich ekvivalenty (ústavné rady, najvyššie súdy vykonávajúce ústavné

2

súdnictvo, ústavné komory atď. – „súdy“), ktoré sú členmi skupín uvedených v čl. 4.b, ako aj
súdy, ktoré sú členmi Spojenej rady ústavného súdnictva Benátskej komisie, majú právo stať sa
členom Svetovej konferencie. Súdy sa stávajú členom na základe písomného oznámenia
adresovaného sekretariátu.
2. Súdy, ktoré nie sú oprávnené stať sa členom podľa odseku 1, adresujú žiadosť o členstvo
sekretariátu spolu s prehľadom svojej činnosti a motivačným listom. Ak už existuje člen, ktorý
pochádza z rovnakej krajiny ako súd, ktorý si podal žiadosť, sekretariát musí člena informovať o
tejto žiadosti a musí mu dať možnosť zaslať svoje vyjadrenie, ktoré sa predloží Výboru
a Valnému zhromaždeniu. Valné zhromaždenie rozhoduje o prijatí na základe odporúčania
Výboru. Výbor môže kandidáta o členstvo pozvať, aby sa predbežne zúčastňoval na činnosti
Svetovej konferencie.
3. O členstvo sa môže uchádzať iba jeden súd z danej krajiny. V prípade, že existuje viac súdov
než jeden vnútroštátny súd, ktoré v danej krajine vykonávajú ústavné súdnictvo na národnej
úrovni, sú tieto súdy oprávnené uchádzať sa o členstvo. Plnoprávni členovia regionálnych skupín
sú oprávnení byť členom bez ohľadu na hore uvedené kritériá. Ak z jednej krajiny pochádza viac
členov, títo členovia disponujú iba jedným hlasom a finančné záväzky si medzi sebou rozdelia
rovnakým dielom.
Článok 3
Kongres
1. Svetová konferencia organizuje kongres aspoň raz za tri roky. Výbor rozhoduje o mieste
konania a po písomnej konzultácii s valným zhromaždením aj o témach kongresu.
2. Všetci členovia a zástupcovia skupín patriacich do Výboru sú pozvaní na kongres. So
súhlasom hostiteľského súdu a Výboru je možné pozvať pozorovateľov a hostí.
Článok 4
Orgány
a. Valné zhromaždenie
1. Členovia valného zhromaždenia Svetovej konferencie, ktorí sa stretávajú na kongrese.
V naliehavých prípadoch môže Valné zhromaždenie vydať rozhodnutie v písomnej forme.
Valnému zhromaždeniu predsedá hostiteľský súd.
2. Valné zhromaždenie zvoláva sekretariát na návrh Výboru.
3. Valné zhromaždenie najmä:
- na návrh Výboru schvaľuje prijatie jednotlivých súdov alebo podobných orgánov za
členov (čl. 2),
- volí troch členov Výboru (čl. 4b),
- rozhoduje o prijatí ďalších skupín (čl. 4b),
- prešetruje správu o činnosti, ktorú predkladá Výbor (čl. 4b),
- stanovuje výšku finančných príspevkov (čl. 6.1),
- doplňuje súčasný štatút (čl. 8),
- v prípade, ak niektorý z členov závažne poruší princípy Svetovej konferencie (čl. 1), na
návrh Výboru pozastaví jeho členstvo (čl. 9).
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b. Výbor
1. Výbor Konferencie (ďalej len „Výbor“) sa skladá zo zástupcov regionálnych a jazykových
skupín, ako aj z hostiteľských súdov, ktoré organizovali/budú organizovať minulé a budúce
kongresy, a troch súdov, ktoré sú volené Valným zhromaždením. Jeden z týchto troch súdov
by mal byť zvolený spomedzi súdov, ktoré nie sú členmi regionálnej alebo jazykovej skupiny,
ak existuje aspoň päť takýchto súdov, ktoré sú členmi konferencie.
2. Členmi Výboru sa môžu stať uvedené skupiny:
-

Ázijské ústavné súdy,
Asociácia ústavných súdov používajúcich francúzsky jazyk (ACCPUF),
Súdy Commonwealthu,
Konferencia orgánov ústavnej kontroly krajín mladej demokracie,
Konferencia ústavných súdov používajúcich portugalský jazyk,
Konferencia európskych ústavných súdov,
Ibero-americká konferencia ústavného súdnictva,
Juhoafrické fórum predsedov súdov,
Únia arabských ústavných súdov a rád.

3. Dodatočné skupiny môžu byť Valným zhromaždením prijaté 2/3 väčšinou (čl. 4a).
4. Predsedníctvo Výboru rotuje každý rok medzi zúčastnenými skupinami v abecednom poradí
v anglickom jazyku. Ak skupina, ktorá má predsedať, nie je prítomná, predsedať bude
predchádzajúce predsedníctvo za predpokladu, že je prítomné. Predsedníctvo Výboru
a sekretariát reprezentuje Svetovú konferenciu (napr. na konferenciách svojich členov alebo
regionálnych a jazykových skupín).
5. Zasadnutia Výboru zvoláva jeho Predsedníctvo z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie
väčšiny členov Výboru alebo Sekretariátu.
6.Výbor zasadá na každom kongrese pred Valným zhromaždením. Ostatné zasadnutia Výboru sa
organizujú každoročne. V naliehavých prípadoch môže Výbor vydať rozhodnutie v písomnej
forme.
7. Výbor najmä:
- rozhoduje o mieste konania nasledujúceho kongresu a po písomnej konzultácii s Valným
zhromaždením aj o téme každého kongresu (čl. 3),
- pripravuje správu o činnosti, ktorú predkladá Valnému zhromaždeniu (čl. 4.a),
- môže v opodstatnených prípadoch vyňať člena z povinnosti platiť finančný príspevok (čl.
6.2),
- prijíma smernice upravujúce prijatie finančných príspevkov od verejných inštitúcií, vlád
a medzivládnych organizácií a v súlade s týmito smernicami prijíma alebo zamieta
finančné príspevky (čl. 6.3),
- prijíma rezolúcie v súlade s cieľmi Svetovej konferencie (čl. 1),
- prešetruje finančnú správu Sekretariátu (čl. 6.4),
- Valnému zhromaždeniu predkladá návrhy na prijatie nových členov (čl. 2),
- prizve kandidáta na členstvo, aby sa predbežne zúčastnil aktivít Konferencie (čl. 2),
- na požiadanie poskytuje kvalitné služby členom Konferencie (čl.1),
- Valnému zhromaždeniu predkladá návrhy na pozastavenie členstva (čl. 9).
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c. Sekretariát
Benátska komisia Rady Európy bude predstavovať Sekretariát Konferencie.
Sekretariát:
- vedie aktuálny zoznam členov Svetovej konferencie,
- organizuje kongresy v spolupráci s hostiteľským súdom,
- asistuje Predsedníctvu Výboru pri reprezentácii Svetovej konferencie,
- spravuje finančné prostriedky Svetovej konferencie a pripravuje správy o ich použití,
- spravuje web stránku, on-line fórum a databázu judikatúry.
Článok 5
Hlasovanie
Rozhodnutia Valného zhromaždenia a Výboru sa prijímajú konsenzom. Iba ak konsenzus nie je
možný, rozhodnutia sa prijímajú 2/3 väčšinou prítomných členov, ktorí k danému dátumu
zaplatili všetky povinné finančné príspevky (čl. 6.2).
Článok 6
Financie
1. Členovia povinne prispievajú na organizáciu činnosti Svetovej konferencie finančnými
príspevkami vo výške 200 až 2000 EUR ročne. Valné zhromaždenie stanoví výšku príspevkov
na základe štatistiky OSN o hrubom domácom produkte konkrétnej krajiny. Členovia sú
oprávnení poskytnúť aj dodatočné dobrovoľné finančné príspevky.
2. V opodstatnených prípadoch môže Výbor vyňať člena z povinnosti platiť finančný príspevok
(čl. 4.b.7).
3. Na základe schválenia Výboru je Svetová konferencia oprávnené prijímať finančné
príspevky od verejných inštitúcií, vlád a medzivládnych organizácií. Tieto príspevky musia
byť v súlade s cieľmi Svetovej konferencie a nesmú ohroziť jej nezávislosť, v súlade so
smernicami, ktoré prijal Výbor (čl. 4.b.7). Takéto príspevky musia byť začlenené do finančnej
správy Výboru (čl. 4.c.2).
4. Sekretariát spravuje finančné prostriedky Svetovej konferencie na osobitnom účte
zriadenom pre Konferenciu v súlade s finančnými pravidlami Rady Európy. Sekretariát
predkladá výboru finančnú správu raz ročne.
5. Finančné záväzky nie sú možné bez existujúcich finančných ustanovení.
Článok 7
Jazyky
1. Kongresy a zasadnutia generálneho zhromaždenia budú tlmočené do nasledujúcich jazykov:
arabského, anglického, francúzskeho, portugalského, ruského a španielskeho.
2. Sekretariát bude viesť korešpondenciu s Výborom a členmi Svetovej konferencie
v anglickom a francúzskom jazyku.
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3. Zasadnutia Výboru budú prebiehať v anglickom a francúzskom jazyku. Tlmočenie bude
poskytnuté na náklady člena, ktorý o to požiadal.
Článok 8
Zmeny a dodatky štatútu
Súčasný štatút môže byť doplnený alebo zmenený Valným zhromaždením 2/3 väčšinou.
Článok 9
Pozastavenie a zánik členstva
1. V prípade závažného porušenia princípov Svetovej konferencie niektorým členom môže
Výbor predložiť Valnému zhromaždeniu písomný návrh na pozastavenie členstva daného
člena. Pokiaľ 1/3 členov nenamietne tento návrh v lehote dvoch týždňov od zaslania
oznámenia, pozastavenie nadobúda účinnosť (čl. 4.b.7).
2. Každý člen môže ukončiť svoje členstvo písomným oznámením Sekretariátu.
Článok 10
Nadobudnutie účinnosti
Súčasný štatút nadobúda účinnosť jeho podpisom alebo jeho písomným schválením aspoň 30
oprávnenými súdmi podľa čl. 2 z aspoň troch regionálnych alebo jazykových skupín. Písomný
súhlas musí byť oznámený sekretariátu Benátskej komisie, ktorý o tom upovedomí členov
Výboru.
Článok 11
Zrušenie konferencie
Svetová konferencia môže byť zrušená rozhodnutím Valného zhromaždenia alebo rozhodnutím
Výboru v prípade, že Valné zhromaždenie nezasadlo viac ako 5 rokov. Finančný zostatok sa
rozdelí proporčne medzi jeho poskytovateľov.
Prechodné ustanovenia
(a) Súdy, ktoré prispeli k organizácii 1. kongresu Svetovej konferencie pre ústavné súdnictvo,
ktorá sa konala v Kapskom meste (juhoafrický, litovský, kórejský a alžírsky), sú členmi prvého
Výboru až do zvolenia troch členov Výboru Valným zhromaždením na treťom kongrese.
(b)Výbor po konzultáciách s členmi stanoví provizórnu výšku príspevkov čakajúc na
rozhodnutie Valného zhromaždenia (čl. 6.1).

Vypracované v Bukurešti 23. mája 2011.
Novelizované vo Vilniuse 12. septembra 2017.
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