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ÚSTAVNÝ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
Hlavná 110, 042 65 Košice 1 P. O. Box E - 35 
 

 

 
 

Tlač a informácie 
 

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 2/08 
 

                                                     27. február 2008 
 

Nález Ústavného súdu SR vo veci II. ÚS 171/05 
Podľa Ústavného súdu SR pri schvaľovaní Zmluvy o Ústave pre Európu 

Národná rada SR neporušila Ústavu SR 
 

 
Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej ústavný súd) na dnešnom verejnom zasadnutí senátu 
nevyhovel trinástim sťažovateľom, ktorí namietali porušenie svojho základného práva zúčastňovať 
sa priamo na správe verejných vecí.  
 
Sťažovatelia boli toho názoru, že ich práva porušila Národná rada Slovenskej republiky uznesením 
z 11. mája 2005,  keď vyslovila súhlas so Zmluvou o Ústave pre Európu (ďalej Zmluva) bez toho, 
aby zároveň schválila ústavný zákon o vstupe Slovenskej republiky do štátneho zväzku s inými 
štátmi, ktorý by podliehal potvrdeniu v referende.   
 
Ústavný súd pri svojom rozhodovaní posudzoval špecifiká a jedinečnosť foriem politickej 
a ekonomickej spolupráce uplatňovaných v rámci Európskej únie, platné znenie Ústavy Slovenskej 
republiky (ďalej ústava) ako aj samotný obsah textu Zmluvy. Konštatoval, že Európska únia 
v stave, v akom by sa nachádzala po schválení Zmluvy, nepredstavuje útvar, ktorý by zodpovedal 
doteraz uznávaným atribútom charakterizujúcim štátny zväzok. Zároveň však nespochybnil fakt, že 
tendencie k takémuto stavu sú už teraz prítomné. 
 
Ústavný súd konštatoval, že Zmluva spresňuje a bližšie upravuje doterajšie právne akty v rámci 
Európskej únie a ako taká nie je zmluvou o vstupe do štátneho zväzku. Preto je vylúčené pri jej 
schvaľovaní použitie čl. 7 ods. 1 ústavy, ktorý upravuje vstup Slovenskej republiky do štátneho 
zväzku s inými štátmi formou ústavného zákona a následného referenda. 
 
Podľa názoru ústavného súdu o charaktere Európskej únie, ako štátneho zväzku, nemôže Slovenská 
republika rozhodnúť sama. Musí sa tak udiať rozhodnutím Európskej únie a so súhlasom všetkých 
jej členov. 
 
Pokiaľ ide o samotné konanie referenda, ústavný súd vyslovil názor, že vzhľadom na obsah druhej 
časti Zmluvy, ktorá pozitívnym spôsobom upravuje  základné práva,  je rozhodovanie v referende 
s poukázaním na čl. 93 ods. 3 ústavy, neprípustné. Ústava vylučuje ako predmet referenda základné 
práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet. 
 
 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky. 
                                 Viac informácií Vám môže poskytnúť Viera Horniaková 

z Tlačovej a informačnej služby Ústavného súdu SR 
telefón: 055/7207271, mobil: +421 918 827 344 

e-mail: horniak@concourt.sk 
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