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Ústavnosť a zákonnosť volieb

• ideálne ak voľby prebehnú v súlade s úst. a zákonnými 
pravidlami => vyjadrenie skutočnej vôle voličov

• kontrola ústavnosti a zákonnosti volieb tradičnou 
súčasťou ústavného súdnictva v SS

• účel = napraviť prípadnú neústavnosť alebo 
nezákonnosť napadnutých volieb a tým zabezpečiť 
slobodnú súťaž politických síl

• právna úprava

• Ústava SR (čl. 129 a čl. 142)

• Zákon o Ústavnom súde

• Správny súdny poriadok
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Príslušnosť súdu na kontrolu ústavnosti a 
zákonnosti volieb

• do r. 2020 len Ústavný súd SR (ÚS SR)

• čl. 129 Ústavy

• voľby do NR SR

• voľby EP

• voľby prezidenta

• od r. 2021 aj Najvyšší správny súd SR (NSS SR)

• čl. 142 Ústavy

• voľby do orgánov územnej samosprávy =

• voľby do orgánov samosprávy obcí

• voľby do orgánov samosprávnych krajov
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Aktívna legitimácia a účastníci konania (1)

• návrh nie ktokoľvek, kto je nespokojný s výsledok volieb

• len zákonom oprávnené subjekty

• Zákon o ÚS

• Správny súdny poriadok

• voľby prezidenta

• (1) nezvolený kandidát kt. získal aspoň 5 perc

• (2) skupina najmenej 15 poslancov NR SR kt. podala platný 
návrh na kandidáta

• (3) petičný výbor zastupujúci skupinu voličov kt. podala 
platný návrh na kandidáta

• (4) GP
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Aktívna legitimácia a účastníci konania (2)

• voľby do NR SR a EP

• (1) PS / koalícia kt. podala platnú kandidátnu listinu

• voľby do orgánov územnej samosprávy

• (1) nezvolený kandidát, kt. získal aspoň 10 perc. hlasov

• (2) PS / koalícia, kt. podala platnú kandidátnu listinu

• (3) 10 perc. oprávnených voličov príslušného volebného 
obvodu
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Aktívna legitimácia a účastníci konania (3)

• do 10 dní po vyhlásení výsledkov volieb

• účastníkom konania okrem navrhovateľa aj

• (a) voľby prezidenta:

zvolený prezident

• (b) voľby do NR SR a voľby do EP:

PS / koalície kt. získali zastúpenie v NR SR EP

• (c) voľby do orgánov územnej samosprávy:

- PS / koalície kt. získali zastúpenie v zastupiteľstve

- zvolený kandidát bez politickej príslušnosti
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Možnosti súdneho zásahu a ich predpoklady (1)

• (1) návrhu nevyhovieť

• (2) návrhu vyhovieť a

• (2.1) vyhlásiť voľby za neplatné

• (2.2) zrušiť napadnutý výsledok volieb

• (2.3) zrušiť rozhodnutie VK a vyhlásiť za zvoleného toho 
kandidáta, kt. bol riadne zvolený

• v závislosti od zistených volebných vád

• volebná chyba

• volebný delikt

• neprípustné ovplyvňovanie volebného výsledku
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Možnosti súdneho zásahu a ich predpoklady (2)

• nie každá neústavnosť resp. nezákonnosť vedie k 
súdnemu zásahu do výsledkov volieb

• nie teória absolútnych vád

• ale každá volebná vada má relatívny význam

• prakticky žiadne voľby bez aspoň určitých pochybení

• súdna ingerencia do výsledkov volieb celkom výnimočne

• závažný zásah do vôle voličov

• domnienka, že výsledky volieb zodpovedajú vôli voličov

• o výsledkoch volieb by sa malo rozhodovať vo volebných 
miestnostiach a nie v pojednávacích miestnostiach
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Možnosti súdneho zásahu a ich predpoklady (3)

• predpoklady pre súdny zásah do výsledkov volieb 
rozpracované v ustálenej judikatúre ÚS SR

• (1) porušenie Ústavy alebo zákona

• (2) priamy vzťah medzi porušením Ú / Z a výsledkom 
volieb

• zistené porušenie muselo byť spôsobilé ovplyvniť výsledky

• (3) dostatočná intenzita porušenia Ú / Z    [príklady]

• ak by nebola taká, výsledky by pravdepodobne boli iné

• intenzita spochybňujúca, že výsledky volieb sú prejavom 
skutočnej vôle voličov

• treba posudzovať osobitne vo vzťahu ku konkrétnemu 
druhu volieb
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Rozhodnutie súdu a jeho dôsledky

• lehota na rozhodnutie (v prípade ÚS SR skôr výnimkou)

• ÚS SR: 90 dní

• NSS SR: 30 => 60 dní

• rozhodnutie právoplatné ihneď po vyhlásení

• nie opravný prostriedok

• dôsledky v závislosti od druhu rozhodnutia

• ak vyhlásenie volieb za neplatné => povinnosť predsedu 
NR SR vyhlásiť nové / opakované voľby

• do 30 dní od doručenia rozhodnutia

• rozhodnutie doručované aj NR SR
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