Politické strany nesmú prijímať vojakov
Členstvo v politickej strane vylučuje členstvo v ozbrojených silách. Na druhej
strane – ak je človek už profesionálnym vojakom, nie je možné, aby ho politická
strana prijala za svojho člena.
V praxi vznikala reálna problémová situácia keď :
profesionálny vojak počas výkonu profesionálnej služby požiada o vstup a stane sa členom politickej strany
s následkom ukončenia služobného pomeru profesionálneho vojaka z dôvodu, že prestal spĺňať niektorú
z podmienok podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe
profesionálnych vojakov OS SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Platný právny režim pre riešenie uvedenej situácie :
Právno-aplikačný problém vychádza zo špeciálneho ustanovenia § 70 ods. 1 písm. g) zákona č. 346/2005 Z.
z., ktoré svojim znením „... prestal spĺňať niektorú z podmienok podľa § 13 ods. 1 písm. d), f) až h) ...“,
predpokladá existenciu právne významnej skutočnosti, že v priebehu služobného pomeru vznikne situácia
(členstvo v strane alebo politickom hnutí), ktorej následok je strata splnenia podmienok pre prijatie občana
do štátnej služby profesionálneho vojaka a teda dôvod pre skončenie služobného pomeru profesionálneho
vojaka prepustením.
Toto špeciálne ustanovenie posudzované samostatne dáva dôvod na možnú plošnú aplikáciu (s
následkami prepustenia zo štátnej služby profesionálneho vojaka)
ale v súbehu
s ustanovením § 11 ods. 2 zákona č. 346/2005 Z. z. ... „Profesionálny vojak nesmie byť členom politickej
strany alebo politického hnutia“
a
§ 2 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach „Strana nesmie svojimi stanovami,
svojim programom alebo činnosťou porušovať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony
a medzinárodné zmluvy.“
sa citované ustanovenie § 70 ods. 1 písm. g) stáva špeciálnym len pre osobitné prípady existencie
členstva v strane u profesionálneho vojaka, ak toto členstvo vzniklo pred prijatím do služobného pomeru
profesionálneho vojaka a služobný úrad sa o jeho existencii dozvedel až počas jeho trvania.
Záver:
Z gescie ustanovení § 11 ods. 2 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov OS SR
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 2 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických
hnutiach plynie že :
Žiadna politická strana alebo politické hnutie nesmie prijať za svojho člena profesionálneho vojaka
ozbrojených síl Slovenskej republiky.
V zmysle uvedeného každý akt (úkon) v rozpore s uvedeným zákazom je neplatný v zmysle neplatnosti
absolútnej (non negotium) ničotnosti s účinkami neplatnosti od počiatku (ex tunc) pretože absentuje jedna
z rozhodujúcich náležitostí objektu právneho úkonu - dovolenosť
Absolútne neplatný úkon treba hodnotiť ako neexistentný úkon (non negotium). Absolútne neplatný úkon
nemôže vyvolať nijaké právne následky. Ak takéto následky vznikli, sú dôvodom vzniku sekundárnej
právnej povinnosti (zodpovednosti).
Absolútna neplatnosť pôsobí proti každému, absolútnu neplatnosť úkonu možno namietať kedykoľvek, na
absolútnu neplatnosť úkonu prihliadajú súdy a iné orgány aplikácie práva z úradnej povinnosti.

Celkovo možno povedať, že ak by chcel profesionálny vojak vstúpiť do
politickej strany aj s vedomím, že bude ukončený jeho služobný pomer
v ozbrojených silách, nemá to ako urobiť. Politické strany a hnutia ho totiž do
svojich radov nesmú prijať.

