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Ústavný sÚd a parlament v konštitučnej demokracii

   ŠTVRTÁ KAPITOLA4

VZŤAH MEDZI PARLAMENTOM  
A ÚSTAVNÝM SÚDOM

„Bez dialógu sa svet dusí.“
Pápež František  

počas homílie ku komunite Sv. Egídia v Ríme, 15.6.2014

4.1 ÚVOD
V predchádzajúcich kapitolách som sa snažil preukázať rovnocennosť ústavného 

súdu a parlamentu. Aj keď iste existuje viac prístupov a kategórií, ja som sa podujal 
urobiť výskum v troch rovinách a dvomi odlišnými prístupmi – negatívnym a pozi-
tívnym. Negatívny prístup spočíval v téze, že parlament v súčasnosti nie je skutočným 
zástupcom ľudu a väzba medzi ním a ľudom je prinajlepšom pretrhnutá a v horšom 
prípade už vôbec neexistuje. Parlament preto nie je akýmsi nadradeným demokra-
tickým orgánom vyjadrujúcim a stelesňujúcim vôľu ľudu, ako sa to často, podľa mňa 
nesprávne, zdôrazňuje v domácej ale aj zahraničnej literatúre.1

Po druhé, ani argument vychádzajúci z  politickej koncepcie konštitucionaliz-
mu nie je dostatočný a  správny, pretože ústava okrem nespochybniteľnej politic-
kej legitimity má aj nespochybniteľnú právnu dimenziu a stále ide o právny predpis 
s najvyššou právnou silou. Osobitne je táto skutočnosť prítomná v podobe katalógu 
ľudských práv a  slobôd, materiálneho jadra (identity) každej ústavy, zakotvením 
princípu deľby moci či existenciou súdnej kontroly ústavnosti. Ústava tak nielen 
umožňuje vyjadrovať politickú moc v štáte vrátane jej rôznych prejavov či foriem, ale 
je aj obmedzením sveta politiky. Ústava inak povedané limituje politiku.

Po tretie, inštitúcia ústavného súdu a jeho právomoc kontrolovať ústavnosť má 
právnu, politickú ako aj sociologickú legitimitu. V súčasnej inštitucionálnej výstav-
be postmoderného štátu z hľadiska princípu deľby moci je existencia súdnej kontro-
ly ústavnosti štandardom. Tento inštitút plní nezastupiteľné úlohy predovšetkým ako 
dôležitý veto hráč poskytujúci právo na vypočutie, pričom skúma výstupnú legitimi-
tu prijatých právnych aktov či rozhodnutí. Ústavný súd je tak podľa môjho názoru 
rovnocennou inštitúciou iným orgánom verejnej moci vrátane parlamentu.

Z rovnocenného postavenia oboch inštitúcií následne vyplýva potreba nanovo 

1 Osobitne k tomu por. kapitolu č. 1 „Demokracia“.
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definovať ich vzájomný vzťah, pretože parlament nie je nadradený orgán vo vzťahu 
k ústavnému súdu. Aký by tento vzťah mal byť? Ako definovať tento vzťah v abstrakt-
nej rovine? Ako ho určiť v konkrétnej rovine v podmienkach Slovenska? Aké nástro-
je a inštitúty by obe inštitúcie mali používať pre založenie vzájomného vzťahu, jeho 
udržiavanie a prehlbovanie? Je ústavný poriadok SR dostatočný v tomto smere, ale-
bo naopak nie je? Ako riešiť prípadné konflikty medzi Národnou radou a Ústavným 
súdom v našich podmienkach? Je prekonávanie rozhodnutí Ústavného súdu prija-
tím ústavného zákona alebo nerešpektovanie týchto rozhodnutí riešením? Na tieto, 
ale aj ďalšie podobné otázky som sa podujal ponúknuť svoje odpovede práve v tej-
to kapitole. 

4.2 DIALÓG A SPOLUPRÁCA – 
– TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ

Najvhodnejšími koncepciami, ktoré by mali určovať vzťah medzi ústavným sú-
dom a parlamentom, sú dialóg a spolupráca. Dialóg v sebe implikuje vzájomnú ko-
munikáciu medzi oboma inštitúciami a spolupráca vyžaduje snahu o prijímanie spo-
ločných rozhodnutí. Obe budem v nasledujúcom texte chápať ako synonymá, pokiaľ 
neuvediem niečo iné. Ale prečo práve dialóg a spolupráca? Jednak preto, lebo obe in-
štitúcie sú si rovnocenné. Ale čo je dôležitejšie, obe neslúžia samé sebe, ale svoj raison 
d’être odvodzujú od služby tomu, vďaka ktorému vlastne aj existujú, ľudu. Ten zostáva 
ultimátnym cieľom v demokratickom štáte. Všeobecný cieľ oboch inštitúcii teda spo-
číva v službe ľudu ako celku, ale aj jednotlivcom, ktorí ľud tvoria, aby mohli žiť svoj 
život lepšie, slobodnejšie, rovnejšie a pri zachovaní ich ľudskej dôstojnosti. Ide záro-
veň o východiskový bod vzťahu medzi súdom a parlamentom, ako aj činnosti všet-
kých ostatných orgánov verejnej moci: slúžiť ľudu a ľuďom.

Ako však tento typ dialógu charakterizovať? Podľa kanadského profesora L. Trem-
blaya dialóg je vymieňanie názorov, myšlienok, pocitov medzi dvoma a viacerými oso-
bami, ktoré sú v rovnocennom postavení v rámci spoločne zdieľaného priestoru in-
tersubjektívneho významu.2 Účelom vymieňania názorov, stanovísk či pocitov je 
otvorenie sa na prijatie (reflexiu) týchto odkazov všetkými stranami, ktoré sa dialó-
gu zúčastňujú. Ignorancia nemá miesto a nie je dialógom. Dialóg teda v sebe obsahu-
je dôležitú etickú rovinu. Je možný len medzi partnermi, ktorí uznávajú svoj rovný sta-
tus v dôstojnosti a sú pripravení na prijatie hodnotovo-poznávacieho odkazu od druhej 
strany.3 Takýto stav musí existovať aj medzi ústavným súdom a parlamentom.

2 TREMBLAY, L.: The legitimacy of judicial review: The limits of dialogue between courts and le-
gislatures. I. CON, roč. 3, č. 4, 2005, s. 630.

3 Por. KALETA, K.: Rola dialogu w kulturze konstytucyjnej. Państwo i Prawo, č. 12, 2010, s. 18.
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Dialóg môže mať dve rôzne formy. Po prvé, dialóg môže existovať ako druh kon-
verzácie, ktorú charakterizuje pojem spolupráca. Táto forma predpokladá záujem 
a záväzok subjektov počúvať to, čo hovoria alebo prezentujú iní účastníci tohto roz-
hovoru. Vyžaduje spoluprácu a spoločný záujem. Navyše subjekty na ňom zúčastne-
né musia hovoriť spoločným jazykom. Podľa L. Tremblaya však v tomto type dialógu 
absentuje legitimita, pretože jeho cieľom nie je urobiť spoločné rozhodnutie, dosiah-
nuť zhodu, vyriešiť problém alebo konflikt či presvedčiť oponenta. Rozhovor je totiž 
neformálny a spontánny spôsob výmeny názorov, informácii či pocitov.4

Druhým typom dialógu je podľa L. Tremblaya deliberácia, ktorá je menej spontán-
na a menej formálna. Jej cieľom je urobiť spoločné rozhodnutie, ktoré by bolo najlep-
šie, pravdivé a najviac odôvodnené. Žiadny dialóg vo forme deliberácie nemôže exis-
tovať bez splnenia troch podmienok. Po prvé, každý účastník dialógu je rovnocenný 
partner rovnako oprávnený predkladať návrhy. Po druhé, dialóg ako deliberácia je pro-
ces racionálneho presvedčovania druhých subjektov na ňom zúčastnených. Kritická 
analýza predkladaných myšlienok a otvorenie sa na ich zmenu, ak sa ukážu nespráv-
nymi, je súčasťou procesu deliberácie. Donútenie alebo nútenie je však tabu. Po tretie, 
účelom tejto formy dialógu je dosiahnutie praktického riešenia, rozhodnutia alebo ko-
nania. Deliberatívny dialóg, na rozdiel od obyčajnej konverzácie, má teda normatívnu 
hodnotu a legitimitu.5 Predmetný typ dialógu sa podobá viac na snahu o presvedčenie 
druhej strany, že určité stanovisko, ktoré našlo premietnutie v konkrétnom rozhodnu-
tí, je správne a racionálne. Vytvára sa tak koordinácia vzájomných postojov. Naopak, 
hierarchické a autoritárske vynucovanie rešpektu nemá miesto.

Ako som už uviedol, koncepcia dialógu medzi parlamentom a ústavným súdom 
vychádza z ich vzájomnej rovnocennosti a rovnosti. Ďalším dôvodom, ktorý vyžadu-
je dialóg a spoluprácu medzi zákonodarcom a ústavným súdom, je aj povaha ústav-
ného rozhodovania, ktoré je z  časti podobné na rozhodovanie zákonodarcu alebo 
delegovaného ústavodarcu. Rozhodovanie ústavných súdov vo všeobecnosti je ove-
ľa viac kreatívne a slobodné ako rozhodovacia činnosť všeobecných súdov. Ústavné 
súdnictvo nie je tak prísne viazané textom ústavy, pretože tieto normy sú príliš ab-
straktné alebo neurčité, častokrát vzájomne kolidujúce a navyše podfarbené morál-
kou a etikou. Aj rozhodnutia Ústavného súdu túto slobodu potvrdzujú a Ústavný súd 
vo svojej rozhodovacej činnosti prakticky neustále dopĺňa Ústavu o nové pravidlá či 
princípy, ktoré sa v nej explicitne nenachádzajú. Ústavný súd je okrem iného aj de-
legovaný pozitívny ústavodarca.6 Osobitne to platí v konaní podľa čl. 128 Ústavy.7

4 TREMBLAY, L.: The legitimacy of judicial review: The limits of dialogue between courts and le-
gislatures. I. CON, roč. 3, č. 4, 2005, s. 630-631.

5 Ibid., s. 631-632.
6 Ako uviedol Ústavný súd v náleze sp. zn. III. ÚS 571/2014, že práve „prostredníctvom ústavné-

ho súdnictva sa neustále aktualizuje výklad ústavy.“
7 Jedným príkladom za všetky môže byť uznesenie Ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 4/2012.
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Na druhej strane sloboda Ústavného súdu pri výkone svojich kompetencií nie 
je až taká široká ako činnosť zákonodarcu. Národná rada disponuje širšou mierou 
úvahy v rozhodovaní ako Ústavný súd. Existuje oveľa väčší manévrovací priestor pri 
tvorbe práva v prospech NR SR ako pri činnosti Ústavného súdu. Okrem toho záko-
nodarca koná vždy proaktívne, kým súd je reaktívny. Aby vôbec Ústavný súd mo-
hol začať konať, musí mu byť vždy doručený návrh na jeho začatie, zatiaľ čo Národná 
rada pre svoju reakciu žiadny návrh nepotrebuje pravda, ak zaň nepovažujeme ná-
vrh jej poslancov či výborov, a môže konať ex offo. To v konečnom dôsledku zname-
ná, že Ústavný súd tvorí oveľa menej legislatívy ako parlament, ktorý môže navyše 
prijímať rôzne kódexy či legislatívne balíčky v podobe legislatívnej smršte (azda naj-
obľúbenejší pojem v slovenskej konštitucionalistike). Avšak nič to nemení na tom, 
že obe inštitúcie pôsobia v oblasti legislatívy, pričom medzi nimi existujú význam-
né rozdiely.8 

Parlament aj ústavný súd však plnia aj rozdielne úlohy v  spoločnosti. Úlohou 
parlamentu na tej najabstraktnejšej úrovni je regulovať sociálnu realitu prijímaním 
zákonov, schvaľovanie rozpočtu a  kontrola exekutívy. Model parlamentnej samo-
kontroly sa vo väčšine štátov historicky neosvedčil, a preto bolo nutné pristúpiť k vy-
tvoreniu externej inštitúcie určenej na jeho kontrolu. Úlohou ústavného súdnictva 
in genere je kontrolovať ústavnosť tak v objektívnej ako aj v subjektívnej rovine. Teda 
či právne predpisy, rozhodnutia alebo procesy v štáte sú kompatibilné so základným 
rozhodnutím ľudu o druhu a forme vlastnej politickej existencie. Každá inštitúcia má 
totiž vlastnú úlohu v dialógu. Kým súdy sa viac sústredia na ochranu práv a slobôd 
a materiálnych či procesných hodnôt, zákonodarca viac sleduje dôležitosť verejných 
a sociálnych dobier.9

Aj keď každá inštitúcia plní rôzne úlohy, v rovnakom čase sa tieto úlohy vzájom-
ne dopĺňajú. Žiadna inštitúcia nie je samovystačajúca. Osobitne sa to prejavuje pri 
ústavnom súde, ktorý nekoná v legislatívnom vákuu a jeho činnosť ako aj rozpočet 
upravuje v značnej časti podústavné právo, ktoré prijíma práve parlament. Podob-
ne aj výkon rozhodnutí ústavného súdu nespočíva na jeho pleciach, ale je v kompe-
tencii iných orgánov. Z hľadiska vzájomnej interakcie a komplementarity je dôležitá 
činnosť oboch inštitúcií. Ústavný súd v rámci svojej činnosti upozorňuje parlament, 
ale aj spoločnosť na fundamentálne hodnoty ústavy, vrátane práv a slobôd jednot-
livcov z odlišnej perspektívy (výstupná legitimita) a zároveň je aj akýmsi veto-hrá-
čom vo vzťahu k parlamentu. Zákonodarca zasa informuje súd prostredníctvom pri-

8 Por. aj časť 3.1 „Zrod európskeho ústavného súdnictva“ v predchádzajúcej kapitole. Pre rozdie-
ly štrukturálne, procesné, kapacitné, symbolické, rozdiely v efektivite alebo politickom kapitále 
medzi parlamentom a ústavným súdom por. napr. MENDES, C. G.: Constitutional Courts and 
Deliberative Democracy. Oxford : Oxford University Press, 2013, s. 77.

9 TREMBLAY, L.: The legitimacy of judicial review: The limits of dialogue between courts and le-
gislatures. I. CON, roč. 3, č. 4, 2005, s. 633.
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jímaných zákonov o svojich cieľoch, ktorými sa snaží viac-menej reflektovať dôveru 
a vôľu ľudu pri realizácii mandátu, ktoré od občanov dostal. Ak by som mal zjedno-
dušene načrtnúť vzťah medzi parlamentom a ústavným súdom, tak by som mohol 
povedať, že kým úlohou parlamentu je úprava sociálnej reality a určovanie hraníc 
slobody jednotlivca, tak úlohou ústavného súdu je posudzovanie či realizácia tejto 
úlohy, je v súlade s ústavou. Obe inštitúcie preto prirovnáva K. Roach k dvom ľuďom, 
ktorí síce vyznávajú odlišné hodnoty a prístupy a majú rozličné skúsenosti, ale zá-
roveň sa vzájomne rešpektujú a v rámci svojej činnosti ukazujú tomu druhému svoj 
uhol pohľadu.10

Z uvedeného vyplýva, že obe inštitúcie sú pre ústavný systém veľmi potrebné. 
Teória dialógu reflektuje tú skutočnosť, že ústavný súd ako aj parlament dávajú do 
vzájomnej spolupráce niečo vlastné a zároveň  osobitné. Niečo, čo je unikátne pre 
konkrétnu inštitúciu a zároveň nemôže byť nahraditeľné alebo zameniteľné inou in-
štitúciou. Sudcovia na ústavnom súde sú napr. relatívne vzdialení od každodennej 
politiky a toto odlúčenie im umožňuje identifikovať obmedzenia práv a slobôd z titu-
lu individuálnej perspektívy jednotlivca. V prípade ústavných hodnôt sudcovia môžu 
urobiť osobitne významné príspevky do diskusie.11 Sudcovia by mali byť aj právnymi 
expertami, ktorí vedia vykladať právne normy. 

Na druhej strane zákonodarca je dobrý pri presadzovaní politických cieľov, pri 
napĺňaní ktorých čerpá z rôznych prameňov poznania ako aj z expertných vedomos-
tí. Aj z hľadiska šírky právnej úpravy má parlament jednoznačnú výhodu, keď regu-
luje celé segmenty sociálnej reality. Osobitne sa to prejavuje pri tzv. polycentrických 
veciach, resp. legislatívnych balíčkoch, kedy parlament upravuje značnú časť rôznych 
segmentov sociálnej reality naraz.12 Navyše má priame prepojenie s  ľudom, čo sa 
o ústavnom súde povedať nedá. Teória dialógu zdôrazňovaním osobitostí každej in-
štitúcie vychádza z pozitívneho prístupu k vlastnostiam a prvkov jednotlivých inšti-
túcií. Všetky orgány verejnej moci sú preto potrebné pre správne fungovanie ústav-
ného systému. Bez niektorého z nich by tento systém nebol kompletný a vyvážený.

Avšak dialóg má význam len vtedy, ak existuje medzi jeho účastníkmi reálny spor 
(nesúhlas) ohľadom otázky, ktorá sa má prostredníctvom neho riešiť. Pretože len 
predstava sporu dáva význam autentickému zaangažovaniu sa účastníkom dialógu. 
Bez jeho existencie by skutočný záujem na vyriešení konfliktu bol len iluzórny. Ako 
v tomto smere pripomína W. Brzozowski dialóg chráni pred povrchným konsenzom, 
lebo tam, kde sa kooperácia mení na symbiózu, nemožno hovoriť o demokratickom 

10 ROACH, K.: The Supreme Court on Trial. Judicial Activism or Democratic Dialogue. Toronto : 
Irwin Law, 2001, s. 264.

11 BATEUP, CH.: The Dialogic Promise. Assessing the Normative Potential of Constitutional Dia-
logue. Brooklyn Law Review, roč. 71, č. 3, 2006, s. 1175.

12 Ibid., s. 1175-1176.
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režime.13 Spor, resp. konflikt medzi Národnou radou a Ústavným súdom je tak ne-
vyhnutnou súčasťou existencie dialógu ako základného predpokladu právneho a de-
mokratického štátu.

Čomu sa však dialóg medzi parlamentom a ústavným súdom musí vyhnúť, je 
akési vzájomné súťaženie typu „kto ponúkne viac argumentov, musí vyhrať“ alebo 
„kto má rozhodujúci argument, je silnejší“. Účelom dialógu však nie je vyhrať jeden 
nad druhým, či vysmiať toho druhého. V teórii dialógu by preto vôbec nemali exis-
tovať víťazi a porazení. Podstatou dialógu, tak ako ho naznačujem v tejto časti, je vzá-
jomne sa učiť jeden od druhého a modifikovať svoje pozície či argumenty zohľad-
ňovaním vyjadrení druhej strany.14 Vystupovať skromne a načúvať druhej strane pri 
robení najlepšieho možného rozhodnutia je cieľom, ku ktorému majú obe inštitúcie 
prispievať rovným dielom.

Správne fungujúci ústavný súd sa má nechať presvedčiť predloženými argumen-
tami, keď to vyžaduje situácia, ale musí byť aj schopný presvedčiť (orgány verejnej 
moci, ľud) o dôvodoch svojho rozhodnutia. Proces presvedčovania vo všeobecnosti 
zahŕňa tri fázy. Po prvé, zúčastnení chcú alebo aspoň počúvajú a revidujú svoje pô-
vodné názory. Po druhé, vo vzťahu medzi dvoma subjektami existuje etika konsen-
zu, ktorá v prvom rade zdôrazňuje rozhovor. A po tretie, medzi subjektami neexis-
tuje dominancia. Všetky subjekty sa zúčastňujú na procese presvedčovania, pretože 
medzi nimi panuje spoločné presvedčenie, že tak existuje lepšia odpoveď a táto sku-
točnosť je hodná námahy svojho objavenia.15

Ústavný súd ako aj parlament sú účastníkmi spoločného dialógu, pričom z titu-
lu účastníctva sú obe tieto inštitúcie v  rovnocennom postavení. Z  toho vyplýva, že 
pri svojej rozličnej a potrebnej činnosti každá z nich si sama musí vykladať ústavu pre 
seba, pretože ju denno-denne aplikuje pri svojej činnosti. Táto činnosť však nie je inter-
pretačnou anarchiou, pretože je kontrolovaná inou zložkou moci.16 Práve vo vzájom-
nej interakcii, akcii a reakcii sa rodí význam ústavného textu. A tento význam si nepri-
vlastňuje jediná inštitúcia, ale naopak, ide o spoločnú konštrukciu, kde všetky orgány 
verejnej moci nevyhnutne participujú. Z hľadiska ústavy teória dialógu v abstraktnej 
rovine znamená, že parlament ako aj ústavný súd (či ďalšie orgány verejnej moci) sa 
podieľajú na spoločnej konštrukcii významu ústavného textu. Ústavné rozhodnutia 
sú výsledkom spolupráce viacerých (ideálne všetkých) orgánov verejnej moci. Žiadna 
moc, inštitúcia alebo úrad nemôžu mať monopol či dominantné postavenie.

13 Por. BRZOZOWSKI, W.: Współdziałanie władz publicznych. Państwo i Prawo, č. 2, 2010, s. 10-12.
14 BATEUP, CH.: The Dialogic Promise. Assessing the Normative Potential of Constitutional Dia-

logue. Brooklyn Law Review, roč. 71, č. 3, 2006, s. 1143 aj s. 1171.
15 MENDES, C. G.: Constitutional Courts and Deliberative Democracy. Oxford : Oxford University 

Press, 2013, s. 16.
16 Por. aj BATEUP, CH.: The Dialogic Promise. Assessing the Normative Potential of Constitutio-

nal Dialogue. Brooklyn Law Review, roč. 71, č. 3, 2006, s. 1138.
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Uvedené sa týka aj problematiky tzv. posledného slova. V skratke ide o to, že pod-
ľa rôznych prístupov by mala existovať inštitúcia, ktorá má mať legálne alebo faktické 
posledné slovo pri interpretácii ústavného textu. Vo väčšine ústavných systémoch sú 
to práve súdy, ktoré majú v tomto smere nadradené postavenie.17 Posledné slovo súdu 
možno chápať v dvojakom význame. Po prvé, súd má posledné slovo, ktoré sa týka 
rozhodnutia konkrétneho prípadu. Právoplatné súdne rozhodnutie je v tejto veci ko-
nečné, záväzné, nemenné a určujúce rozsah práva a povinností (oprávnení) pre kon-
krétne procesné strany. 

Druhý význam posledného slova znamená, že rozhodnutie najvyššej súdnej in-
štancie je posledným slovom ohľadom riešenej celej spornej otázky.18 Ide o prece-
denčné účinky rozhodnutia, ktoré je záväzné do budúcnosti voči neurčitému poč-
tu adresátov práva. Práve druhá verzia posledného slova je najviac problematická. 
Ako však tvrdí B. Friedman takéto vnímanie posledného slova nie je namieste, pre-
tože existuje odstup medzi prijatým rozhodnutím a jeho vykonaním.19 Osobitne je 
táto otázka charakteristická pre ústavné súdnictvo, ktoré nedisponuje mocou vyko-
návať či vynucovať svoje rozhodnutia. Exekúcia súdnych rozhodnutí nie je vôbec au-
tomatická.

B. Friedman uvádza niekoľko situácií, kedy aj na pohľad posledné slovo súdu nie 
je posledné. Najmiernejší prostriedok predstavujú rôzne inštitúty zakotvené v práv-
nom poriadku a určené na kontrolu a vyvažovanie mocí v štáte. Ide napr. o inštitú-
ty milosti či amnestie, ktoré možno využiť v právnom poriadku a aj perfektný odsu-
dzujúci rozsudok súdu zostane nevykonateľný. Výnimočným prípadom, ktorý však 
nemožno vylúčiť, môže byť až odpor k vykonaniu rozhodnutiu súdu, ak by bolo roz-
hodnutie v extrémnom rozpore s presvedčením verejnosti. Ďalším prípadom, kedy 
je právna istota res iudicata narušená, predstavuje prijímanie novej právnej úpravy, 
ktorá má za cieľ testovať hranice tohto rozhodnutia.20 Nová právna úprava sa snaží 
modifikovať prijaté rozhodnutie, a tak ponúka možnosť pre súd zmeniť svoj predchá-
dzajúci postoj. Tieto situácie úzko súvisia s taktickým správaním sa ústavného súdu 
a jeho citlivosťou na politickú klímu v spoločnosti. Viac sa však k tejto problematike 
vyjadrím v závere kapitoly. 

Pre tieto skutočnosti žiadna inštitúcia nemá a ani mať nemôže posledné slovo. 
Následne aj diskusia o poslednom slove v ústavnoprávnych sporoch stráca na význa-
me. Každý účastník si je vedomý toho, že slovo, ktoré hovorí, nie je ostatným. Nao-
pak. Život práva sa vydaním rozhodnutia jednej alebo druhej inštitúcie nezastavuje. 

17 Uvedené je silno kritizované predovšetkým v americkom konštitucionalizme. Pre kritiku po-
sledného slova súdu por. napr. TUSHNET, M.: Taking the Constitution Away from the Courts. 
Princeton : Princeton University Press, 1999, s. 26-30.

18 FRIEDMAN, B.: Dialogue and Judicial Revue. Michigan Law Review, roč. 91, 1993, s. 644.
19 Ibid., s. 645.
20 Ibid., s. 645-653.
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Ani právnym poriadkom priznaná moc posledného slova ústavnému súdu, či faktic-
ká moc parlamentu modifikovať rozhodnutie súdu, nie sú podstatné, pretože aj tak 
sú orgány verejnej moci oprávnené právne akty implementovať, kontrolovať či na ne 
reagovať, a to nepredvídateľným spôsobom. Práve táto skutočnosť robí z problema-
tiky posledného slova prázdnu formulku. Niečo také ako posledné slovo skrátka ne-
existuje. Ako hovorí C. Mendes, „čo ústava v konkrétnom prípade znamená, málo-
kedy závisí od toho, kto má posledné slovo“. Význam ústavy pochádza zo zložitého 
procesu akcie, odpovede a reakcie.21 Tento proces je dynamický, cyklický a neustále 
sa meniaci. Preto každé slovo, ktorým účastníci diskurzu o význam ústavnej normy 
disponujú, je len slovom dočasným.22

Tento záver možno ilustrovať na príklade sérií rozhodnutí Ústavného súdu ohľa-
dom postupu prezidenta pri menovaní kandidáta na Generálneho prokurátora. 
Ústavný súd v konaní o výklad čl. 102 ods. 1 písm. t) a čl. 150 Ústavy toto ustanovenie 
plenárnym uznesením sp. zn. PL. ÚS 4/2012 vyložil tak, že prezident je oprávnený 
skúmať okrem zákonných predpokladov pre vymenovanie do funkcie Generálneho 
prokurátora aj to, či „určité skutočnosti vzťahujúce sa na osobu kandidáta dôvod-
ne nespochybňujú jeho schopnosť vykonávať svoju funkciu spôsobom, ktorý nebu-
de znižovať vážnosť tejto funkcie alebo celého orgánu, ktorého má byť táto osoba vr-
cholným predstaviteľom, alebo ktorý nebude v rozpore so samotným poslaním tohto 
orgánu.“23 Pri tomto posudzovaní sa však prezident republiky musí vyhnúť svojvôli, 
rozhodnutie musí zdôvodniť, oznámiť ho Národnej rade SR a všetko vykonať v pri-
meranej lehote. Toľko z uznesenia o výklade príslušných ústavných ustanovení.

Následne 2. januára 2013 prezident I. Gašparovič poslal predsedovi Národnej 
rady SR list, ktorým zdôvodnil, prečo kandidáta na generálneho prokurátora J. Čen-
téša do funkcie nevymenoval. Nevymenovaný kandidát potom podal ústavnú sťaž-
nosť na Ústavný súd a konajúci senát skúmal, či prezident naplnil vecné ústavné 
mantinely posudzovania kandidáta. Senátnym nálezom Ústavný súd však rozhodol, 
že prezident porušil právo kandidáta na prístup k voleným a iným verejným funkci-
ám (čl. 30 ods. 4 Ústavy) tým, že dôvody ním uvádzané v liste predsedovi NR SR ne-
boli ústavné relevantné, takže jeho postupom bolo porušené právo kandidáta na rov-
naké zaobchádzanie.24

Na plenárne uznesenie Ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 4/2012 sa odvolával aj 
nový prezident A. Kiska pri svojich rozhodnutiach o nevymenovaní kandidátov na 
sudcov Ústavného súdu. Opätovne sa neúspešní kandidáti s návrhom obrátili na 
Ústavný súd, ktorý 17. marca 2015 ohľadne troch kandidátov vydal senátny nález, 

21 MENDES, C.G.: Constitutional Courts and Deliberative Democracy. Oxford : Oxford University 
Press, 2013,  s. 186.

22 Ibid., s. 90-91.
23 Uznesenie zo dňa 24.10.2012 sp. zn. PL. ÚS 4/2012, § 46.
24 Nález sp. zn. I. ÚS 397/2014 zo 4.12.2014.
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v ktorom konštatoval, že prezident porušil ich subjektívne práva na výkon verej-
nej funkcie. Uviedol, že precedens vo veci nemenovania Generálneho prokurátora 
sa nevzťahuje na menovanie sudcov Ústavného súdu, a to pre (i) osobitné postave-
nie Ústavného súdu v porovnaní s Generálnou prokuratúrou (Ústavný súd by mal 
byť vždy obsadený a prezident ako aj NR SR musia v tomto ohľade konať a zabez-
pečiť jeho riadny chod) a kvôli tomu, že (ii) text Ústavy je pri týchto právomociach 
prezidenta odlišný, keďže rozlišuje pri menovaní kandidáta na Generálneho pro-
kurátora a kandidátov na sudcov (jediný kandidát contra dvojnásobný počet kan-
didátov).25

Aj z týchto príkladov môžeme vidieť, že rozhodnutie Ústavného súdu ohľadom 
rozšírenia diskrécie prezidenta pri menovaní určitých verejných funkcionárov nebo-
lo uzavretím kapitoly v ústavnom práve SR. Skôr bolo novým začiatkom a kapitolou 
č. 1, pretože vyvolalo novú vlnu reakcií zo strany obidvoch prezidentov, ako aj kandi-
dátov na verejné funkcie a Ústavný súd musel svoje skôr uvedené názory bližšie pre-
cizovať, vysvetľovať, vykladať a aplikovať. Či to urobil správne nám ukáže až čas, ale 
nie je vylúčená ani intervencia delegovaného ústavodarcu (NR SR), ktorý môže upra-
viť právomoci prezidenta nanovo a napríklad ho úplne vylúčiť z menovacích právo-
mocí alebo naopak postaviť ho do úlohy veto hráča pri menovaní jednotlivých verej-
ných funkcionárov.26 Ani to však nemusí znamenať koniec tejto agendy a opätovne 
sa po istom čase môže dostať ku slovu Ústavný súd. Ani rozhodnutia Ústavného súdu 
ani reakcie zo strany iných orgánov verejnej moci či fyzických osôb neboli vo veci 
posledným slovom. Vrátim sa však späť k dialógu.

V neposlednom rade výhodou dialógu a osobitne spoločnej konštrukcie význa-
mu textu ústavy, resp. neustálej konverzácie medzi jednotlivými zložkami moci je, 
že ústavný súd sa oslobodzuje od prílišného tlaku podať „jedinú“ správnu odpoveď 
pri otázke výkladu ústavného textu. Ústavný súd sa môže zrieknuť hľadania najlepšej 
možnej teórie či prístupu k interpretácii ústavného textu. Povedané inak, objektívna 
metóda výkladu ústavy už ústavný súd nemusí až tak trápiť, čo však neznamená de-
ferenciu k rozhodnutiam iných orgánov v týchto otázkach. Rozhodnutie súdu je pod-
statné a unikátne v rámci dialógu, ale nie je konečné. Preto sa ústavný súd môže sprá-
vať aj politicky. K stratégii ústavného súdu pri rozhodovaní ústavnoprávnych sporov 
sa ešte dostaneme.

25 Nález sp. zn. III. ÚS 571/2014 zo 17.3.2015.
26 Mám však za to, že takáto intervencia by si vyžadovala opätovné prehodnotenie postavenia pre-

zidenta v  ústavnom poriadku. Konkrétne či sa SR vráti k  tradičnému postaveniu hlavy štátu 
v parlamentnej forme vlády, kde prezident bude volený NR SR (alternatívne osobitným zborom 
voliteľov) a potom je namieste „osekávanie“ jeho právomocí a notariálne postavenie alebo pre-
zident bude samostatnou politickou silou (tak ako dnes) s vlastnou politickou agendou vráta-
ne „tichého“ rozširovania diskrécie prostredníctvom vlastnej činnosti či za pomoci Ústavného 
súdu.
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Dôležitou oblasťou sú aj dôsledky dialógu. Jedným z nich je aj zvyšovanie legiti-
mity jednotlivých rozhodnutí. Ak totiž hodnotový odkaz jednej strany je reflektova-
ný v rozhodovaní druhého účastníka, rozhodnutie druhého účastníka získava väčšiu 
legitimitu ako bez tejto reflexie. Autentický dialóg preto nielen prehlbuje legitimitu 
rozhodnutí, ale aj zväčšuje efektivitu ich realizácie.27 Čím viac subjektov (účastníkov 
dialógu) participuje na vytváraní konkrétneho rozhodnutia, tým je aj jeho efektivita 
vyššia, pretože účastníci majú tendenciu chápať toto rozhodnutie ako „svoje“. 

Ultimátnym dôsledkom teórie dialógu je prehlbovanie celkovej dôvery v systém, 
ktorý reálne pracuje v podmienkach tu opísaného dialógu. Dôvera sa zvyšuje nielen 
medzi samotnými účastníkmi dialógu, ale sa zároveň prenáša aj na subjekty, ktoré sa 
na ňom priamo nezúčastňujú. Povedané inak, úroveň dôvery určuje kladný prvok 
medzi spoluúčastníkmi, a tento prvok následne determinuje reálny charakter politic-
kého systému.28 Mám za to, že existuje predpoklad priamej úmery medzi inštitútom 
dôvery a používaním teórie dialógu pri prijímaní rozhodnutí.

Dialóg sa týka nielen jednotlivých inštitúcií, ale aj ľudu. V rámci dialógu má aj 
ľud svoje nezastupiteľné miesto. Rozhodnutia ohľadom významu ústavného textu 
majú na ľud a ľudí vplyv. Ľudia vo všeobecnosti počúvajú, čo im jednotlivé inštitú-
cie hovoria o význame ústavného textu vrátane ústavného súdu. Aj vplyvom týchto 
názorov si ľudia utvárajú či prispôsobujú svoje politické názory. Na druhej strane aj 
názory ľudu a ľudí ovplyvňujú konanie inštitúcií vrátane ústavného súdu pri ústav-
noprávnych sporoch. Proces dialógu je preto viacrozmerný, veľmi dynamický, ale 
najmä vzájomný. 

Ak by som mal zhrnúť dosiaľ uvedené, fundamentálnymi znakmi inštitucionál-
neho dialógu sú:
a) jeho cieľom je slúžiť ľudu a jednotlivým ľuďom,
b) je možný len medzi partnermi, ktorí sú rovnocenní v dôstojnosti,
c) podmienkou jeho existencie je otvorenosť na prijatie stanoviska druhej strany,
d) predpokladá autentický konflikt a tak zaangažovanie sa jednotlivých účastníkov,
e) je založený na pozitívnom vplyve každej inštitúcie pri budovaní spoločného vý-

znamu ústavného textu,
f) jeho dôsledkom je prehĺbenie legitimity rozhodnutí a celkovej dôvery v systém a
g) zároveň uniká problematike tzv. posledného slova pri riešení ústavnoprávnych 

sporoch.

Čo sa týka bližšej charakteristiky dialógu, tak treba rozlišovať medzi deskriptívnym 
(preskriptívnym) a normatívnym významom tohto inštitútu. Rozdiel medzi nimi exis-
tuje v ich vzťahu ku fakticite. Zatiaľ čo deskriptívny či preskriptívny model dialógu len 
opisujú, resp. predpisujú vzťah medzi ústavným súdom a parlamentom (aký by mal 

27 Por. KALETA, K.: Rola dialogu w kulturze konstytucyjnej. Państwo i Prawo, č. 12, 2010, s. 24.
28 Ibid., s. 19.
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byť), tak normatívny model charakterizuje reálne konanie ústavného súdu a parlamen-
tu v spoločnosti (aký v skutočnosti je). Ďalší rozdiel medzi nimi spočíva v oficiálnom 
uznaní zo strany právneho poriadku, v tomto prípade ústavy. Kým normatívny model 
je právnym poriadkom vyjadrený, tak deskriptívny a preskriptívny model nie je vyjad-
rený. V nasledujúcej časti budeme analyzovať normatívny koncept dialógu medzi Ná-
rodnou radou a Ústavným súdom predvídaný Ústavou, pretože aj text Ústavy vyjadruje 
určitú koncepciu dialógu. Ústava totiž určuje základné kontúry normatívneho modelu 
dialógu medzi Národnou radou a Ústavným súdom.

4.3 ÚSTAVNÉ ZAKOTVENIE DIALÓGU
Ústava pojem dialóg nepoužíva. V tomto dokumente sa tento pojem jednodu-

cho nenachádza. Ani mne známa doktrína slovenskej konštitucionalistiky s  týmto 
pojmom zatiaľ nepracuje. Je to však dôkaz o neexistencii dialógu medzi Ústavným 
súdom a NR SR alebo nutnosťou rezignácie z rozpracovania tejto teórie? Podľa môj-
ho názoru nie.

Kľúčovými ustanoveniami pre koncepciu dialógu medzi Ústavným súdom a Ná-
rodnou radou predstavujú články Ústavy, ktoré upravujú právomoc Ústavného súdu 
rozhodovať o (ne)súlade právnych predpisov s Ústavou, teda podľa čl. 125 Ústavy. Do 
tejto kategórie by bolo možné zaradiť aj individuálne ústavné sťažnosti za predpokladu, 
že by čl. 127 Ústavy obsahoval mechanizmus prepojenia s konaním podľa čl. 125 Ústa-
vy, resp. ak by konanie o súlade právnych predpisov s Ústavou mohla iniciovať každá 
fyzická alebo právnická osoba. Avšak to by sme sa nachádzali v rovine de lege ferenda. 
Nemenej dôležitý pre koncept dialógu medzi Národnou radou SR a Ústavným súdom 
je aj čl. 128 Ústavy, ktorý dáva významnú právomoc súdu rozhodovať spory o výklad 
Ústavy alebo ústavných zákonov. Poďme sa však pozrieť na tieto režimy bližšie.

Čo sa týka čl. 125 Ústavy tak najdôležitejšími odsekmi pre vznik dialógu medzi 
Národnou radou a Ústavným súdom sú odseky 3 a 5. Ods. 3 znie: 

„Ak ústavný súd svojím rozhodnutím vysloví, že medzi právnymi predpismi 
uvedenými v odseku 1 je nesúlad, strácajú príslušné predpisy, ich časti, prípad-
ne niektoré ich ustanovenia účinnosť. Orgány, ktoré tieto právne predpisy vy-
dali, sú povinné do šiestich mesiacov od vyhlásenia rozhodnutia ústavného 
súdu uviesť ich do súladu s ústavou, s ústavnými zákonmi a s medzinárodný-
mi zmluvami vyhlásenými spôsobom ustanoveným zákonom, a ak ide o pred-
pisy uvedené v odseku 1 písm. b) a c), aj s inými zákonmi, a ak ide o predpisy 
uvedené v odseku 1 písm. d), aj s nariadeniami vlády a so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej sprá-
vy. Ak tak neurobia, také predpisy, ich časti alebo ustanovenia strácajú platnosť 
po šiestich mesiacoch od vyhlásenia rozhodnutia.“ 
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Odstavec 5 toho istého článku určuje, že rozhodnutia Ústavného súdu vyda-
né v  rámci čl. 125 Ústavy majú všeobecnú záväznosť. To znamená, že sú záväzné 
erga omnes a v každej situácii.29 Z hľadiska vzájomného dialógu je však podstatnejší 
tretí odsek, ktorý predpokladá dialóg v nasledovnom algoritme, ktorý je zložený zo 
štyroch po sebe nasledujúcich fáz:

1. Ústavný súd vydá nález o neústavnosti, ktorý je publikovaný v Zbierke zákonov.
2. S Ústavou nesúladný právny predpis (jeho časť) stráca dňom publikácie účinnosť.
3. Orgánu, ktorý ústavne nesúladný predpis (jeho časť) vydal, plynie šesťmesačná 

lehota na nápravu.
4. Ak orgán nič neurobí, nasleduje sankcia v podobe straty platnosti takého právne-

ho predpisu ex constitutione.

Prima facie sa môže zdať, že tento algoritmus favorizuje Ústavný súd v porovna-
ní s orgánom, ktorý právny predpis vydal. Mechanizmus je založený na skutočnosti, 
že ak Ústavný súd niečo v náleze uvedie, tak orgán verejnej moci (NR SR) je povin-
ný v konkrétnej lehote stav neústavnosti zmeniť a právny predpis (jeho časť) dať do 
súladu s Ústavou podľa tohto nálezu. Podstata komunikácie spočíva v povinnosti or-
gánu verejnej moci počas šiestich mesiacov neústavný predpis určitým spôsobom re-
medovať (fáza č. 3). Komunikácia teda prebieha jedným smerom a Ústavný súd má 
v nej dominantné postavenie. Iste, táto fáza je dôležitá, ale okrem nej existujú aj iné 
a rovnako dôležité roviny, o ktorých sa za chvíľu zmienim. 

Dôležitým faktorom vplývajúcim na povahu dialógu je aj fakt, že rozhodnutia 
Ústavného súdu pôsobia do budúcnosti. Sú záväzné pre každého, teda aj pre budúce 
orgány verejnej moci, vrátane samotného Ústavného súdu. To znamená, že viažu aj 
budúcu činnosť zákonodarcu.30 Povedané inak, zákonodarca nemôže prijať podobný 
právny predpis ani v budúcnosti za predpokladu, že sa nezmenia podmienky pre vy-
danie takého právneho predpisu.

Druhým znakom, ktorý možno z uvedenej schémy vydedukovať, je ústavodarco-
va preferencia okamžitého nastolenia stavu ústavnosti. Teda to čo sa ráta je výsledok. 
Tento zámer dokumentuje skutočnosť, že dňom publikácie nálezu v Zbierke zákonov 
sa s Ústavou nesúladné právne predpisy, resp. ich časti nemôžu ďalej aplikovať (strata 
účinnosti). Pre tých, ktorí ústavnoprávny spor vyhrali, to znamená jediné: neústavné 
predpisy sa voči nim uplatňovať ďalej už nebudú. Ich situácia je vyriešená publiko-

29 Ide aj o  jeden zo znakov, ktoré odlišujú Ústavný súd od všeobecných súdov, ktorých rozhod-
nutia majú v zmysle de lege lata záväznosť len inter partes. Bližšie k tomu ĽALÍK, T.: Precedens 
a Ústavný súd Slovenskej republiky. In Vybrané aspekty súdneho precedensu v podmienkach Slo-
venskej republiky. Bratislava : PraF UK, 2013, s. 36-65.

30 Por. aj ROUSSEAU, D.: Sądownictwo konstytucyjne w Europie. Varšava : Wydawnictwo sejmowe, 
1999, s. 32.
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vaním nálezu v Zbierke zákonov. Dostávajú okamžitú úľavu.31 Druhou skutočnosťou 
je relatívne krátka a jediná možná lehota pre zmenu neústavného predpisu, ktorá ne-
umožňuje dostatočnú flexibilitu pre orgány verejnej moci napraviť stav neústavnos-
ti. Mám však za to, že ide o textualistický pohľad, ktorý neumožňuje naplno rozvinúť 
komunikáciu medzi NR SR a Ústavným súdom. Preto si treba pomôcť pozatextový-
mi argumentmi. 

Významnou skutočnosťou, ktorá vplýva na normatívnu koncepciu dialógu medzi 
Národnou radou a Ústavným súdom, je aj všeobecná záväznosť rozhodnutí súdu v ko-
naniach podľa čl. 125 a čl. 128 Ústavy. To podľa môjho názoru posúva loptičku kon-
štrukcie dialógu na stranu Ústavného súdu. Povedané inak, je to práve Ústavný súd, 
ktorý sa musí snažiť viac o udržiavanie dialógu a spolupráce s Národnou radou, resp. 
s inými inštitúciami, ktoré tvoria právo a ktorých právne predpisy posudzuje s Ústavou 
a ústavnými zákonmi. Úlohou týchto orgánov je rozhodnutie Ústavného súdu dodržať 
a vykonať za každých okolností. Ústavný súd musí vo svojej judikatúre vytvoriť a ne-
ustále zdokonaľovať podmienky a predpoklady pre dialóg s Národnou radou či inými 
orgánmi verejnej moci. Ústavnému súdu patrí v tomto smere primárna zodpovednosť. 

Normatívna úprava dialógu tak ako je vyjadrená v Ústave má svoje limity vychádza-
júce zo textu Ústavy. Ide o nasledovné faktory: (i) rozhodnutia Ústavného súdu sú vše-
obecne záväzné v konaní čl. 125 Ústavy a Ústava podľa mňa neobsahuje model prekoná-
vania rozhodnutí ústavného súdu legálnou cestou vo forme prijatia ústavného zákona 
(k tomu neskôr); (ii) ústavný model obsahuje pomerne reštriktívnu lehotu na prijatie 
nápravy; (iii) favorizuje ústavnosť pred dialógom a zároveň (iv) ustanovuje sankciu, ak 
orgán nestihne dať do súladu neústavný stav. To však neznamená, že dialóg medzi Ná-
rodnou radou a Ústavným súdom prebiehať nemôže. O dialóg by sa tak mal starať v pr-
vom rade sám Ústavný súd. Od neho závisí, či dialóg bude prebiehať, alebo sa táto inšti-
túcia transformuje do podoby akého si nadradeného orgánu pre všetky inštitúcie v štáte.

Vychádzajúc z tohto záveru si pre ustanovenie dialógu medzi Národnou radou 
a  Ústavným súdom budem musieť pomôcť deskriptívnymi, resp. preskriptívnymi 
argumentami, ktoré som uviedol pri všeobecnej charakteristike koncepcie dialógu. 
Aby dialóg mohol prebiehať súd musí používať niektoré prostriedky a stratégie, ktoré 
mu umožnia komunikovať so zákonodarcom (inými orgánmi) pri výkone abstrakt-
nej kontroly ústavnosti. Iste aj parlament disponuje určitým inštrumentáriom, kto-

31 Prax v niektorých iných krajinách môže byť odlišná. Napr. kanadský najvyšší súd niekedy svoje 
rozhodnutie o neústavnosti suspenduje aj na rok a právny predpis zostáva účinný. Otázka znie 
ako sú v tomto prípade chránení úspešní navrhovatelia. K tomu por. aj ROACH, K.: The Supreme 
Court on Trial. Judicial Activism or Democratic Dialogue. Toronto: Irwin Law, 2001, s. 179 a 201. 
Alebo podobne v Českej republike ústavný súd nálezom sp. zn. Pl. ÚS 16/99 odložil vykonateľ-
nosť zrušujúceho výroku o neústavnosti celej piatej časti OSP (§ 244 – § 250s) až do 31.12.2002 
vzhľadom na legislatívne ťažkosti vyriešenia všetkých v  ňom popísaných ústavných deficitov 
v novej právnej úprave zákonodarného zboru.


