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Úvod 
 

Prostor východní Evropy1 po čase opět plní roli významného aktéra moderních světových dějin. 

Skrze formální integraci do struktur Evropské unie disponují státy tohoto regionu 

disproporcionálním vlivem na podobu a fungování této největší zóny volného obchodu na světě. 

V posledních letech je však možné pozorovat posun ve vnímání místa, které chtějí v rámci EU, 

potažmo ve společnosti západních států, zaujímat. Podle Ivana Krasteva a Stephena Holmese 
je v jádru tohoto trendu odmítnutí role zaostalého imitátora, do které státy východní Evropy 

pasuje Západ.2 Autoři si všímají, že nová generace východoevropských politiků3 zakládá svůj 

politický program na odklonu od západních liberálních hodnot. Ikonickým se v tomto ohledu 
stal proslov maďarského premiéra Viktora Orbána z roku 2014, ve kterém ohlásil odmítnutí 

západního, liberálního a liberálně-demokratického pojetí politiky.4 
Oblast práva je v centru výše naznačeného dění. Právu lze ostatně rozumět i jako souboru 
principů vytyčující rámec politického života.5 V souvislosti s obměnou politické reprezentace 

a navazujícími právními reformami v Polsku,6 Maďarsku,7 Rumunsku,8 Slovinsku9 či České 

republice10 tak řada konstitucionalistů hovoří o procesu tzv. democratic backsliding11, tedy o 

 1 V předkládané práci používám výhradně označení „východní Evropa“, a to i přes to, že se v její podstatné části 

soustředím na prostředí Polska, Maďarska, Rumunska a České republiky. Jedná se přitom o státy, které jsou 

často označovány za součást regionu střední Evropy. Při úvahách nad vhodným označením jsem vycházel z terminologie používané statistickým oddělení Organizace spojených národů. Viz: https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/ 
2 KRASTEV, I., STEPHEN, H.: Light that Failed: A Reckoning. Penguin Random House UK, 2019. 3 Např. Viktor Orbán a Jaroslaw Kaczynski však za politcké „nováčky“ označit nelze.  4 Proslov Viktora Orbána z 26. července 2014. Dostupné na: https://budapestbeacon.com/full-text-of-viktor-orbans-speech-at-baile-tusnad-tusnadfurdo-of-26-july-2014/ 5 LOUGHLIN, M.: Sword and Scales: An Examination of the Relationship between Law nad Politics . Oxford: Hart Publishing, 2000, s. 223. 6 PRZYBYLSKI, W.: Explaining Eastern Europe. Journal od Democracy. Johns Hopkins University Press. 
2018, roč. 29, č. 3, s. 52-64. 7 HALMAI, G.: Rights Revolution and Counter-Revolution: Democratic Backsliding and Human Rights in Hungary. Law and Ethics of Human Rights. 2010, roč. 14, č. 1, s. 97-123. 8 IANCU, B.: Separation of Powers and the Rule of Law in Romania: The Crisis in Concepts and Contexts. In: BOGDANDY, A. v., SONNEVEND, P. (eds): Constitutional Crisis in the European Constitutional Area: Theory, Law and Politics in Hungary and Romania. C. H. BECK, Hart, Nomos, 2015, s. 164-183. 9 BARDUTZKY, S., BUGARIC, B., ZAGORC, S.: Slovenian Constitutional Hardball. Disruptive moves towards illiberal democracy? [online] Verfassungsblog, 2021, dostupné na https://verfassungsblog.de/slovenian-constitutional-hardball/  10 HANLEY, S., VACHUDOVA, M. A.: Understanding the illiberal turn: democratic backsliding in the Czech Republic. East European Politics. 2018, roč. 34, s. 276-296. 11 Tento fenomén poprvé popsal Jan Werner Müller. Srov. MÜLLER, J.-W.: Defending Democracy within the EU. Journal of Democracy. 2013, roč. 24, č. 2, s. 138-149. 

https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/
https://budapestbeacon.com/full-text-of-viktor-orbans-speech-at-baile-tusnad-tusnadfurdo-of-26-july-2014/
https://budapestbeacon.com/full-text-of-viktor-orbans-speech-at-baile-tusnad-tusnadfurdo-of-26-july-2014/
https://verfassungsblog.de/slovenian-constitutional-hardball/
https://verfassungsblog.de/slovenian-constitutional-hardball/
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procesu, jehož podstata spočívá mimo jiné v demontáži systému brzd a protiváh, potažmo 

odklonu od základních principů konstituční demokracie.12 
Předkládaná diplomová práce si klade za cíl poodhalit, zdali se uvedený trend projevuje 

v oblasti ústavní interpretace. Konkrétně se zaměřuje na analýzu užití komparativní metody 

interpretace práva ze strany ústavních soudů pěti států východní Evropy: Ruska, Rumunska, 
Maďarska, Polska a České republiky. Jak níže vysvětluji, způsob a četnost užití této 

interpretační metody je po mém soudu zajímavým, byť z hlediska své vypovídací hodnoty 

značně omezeným ukazatelem vztahu východoevropské právní kultury s právními kulturami 

západními, především pak tou common law. Předkládaný rozbor tak může přinejmenším 
naznačit, zdali jsou určité projevy právních kultur východoevropských států vlastní výhradně 

tomuto regionu, nebo zda jsou identifikovatelné i v západních právních kulturách. 
Uvedené dvě pozice konceptualizuji v pojmech identita a univerzalita právních kultur, přičemž 

identitu právní kultury spojuji s prvky, které jsou výhradně či převážně přítomny u právní 

kultury konkrétního státu či regionu, zatímco univerzalitu odvozuji od těch rysů, které jsou 
naopak různým právním kulturám společné. Mám za to, že právní komparatisté se již delší dobu 

neshodují na tom, zdali se dnešní právní kultury sbližují, či zdali mají navrch spíše síly 

odstředivé. Předkládaná práce má ambici stát se skromným příspěvkem do této odborné 

diskuse, stejně jako podkladem pro detailnější výzkum rozebíraných trendů. 
Práce je rozdělena do tří částí. V první vymezuji pojem právní kultura a vysvětluji, proč 

představuje vhodný teoretický rámec pro analýzu užití komparativní argumentace. Ve druhé se 

věnuji charakteristice samotné komparativní metody interpretace práva. Třetí část se pak skládá 

z případové studie užití komparace ze strany ústavních soudů pěti východoevropských států a 
jejího shrnutí. Závěr obsahuje stručnou úvahu nad vztahem východoevropských a západních 

právních kultur. 
 
 
 

 
12 SCHEPPELE, K. L.: Populist Constitutionalism?: Kim Lane Scheppele on Autocratic Legalism. [online] EUI Blog, 2017. Dostupné na https://blogs.eui.eu/constitutionalism-politics-working-group/populist-constitutionalism-6-kim-lane-scheppele-autocratic-legalism/  

https://blogs.eui.eu/constitutionalism-politics-working-group/populist-constitutionalism-6-kim-lane-scheppele-autocratic-legalism/
https://blogs.eui.eu/constitutionalism-politics-working-group/populist-constitutionalism-6-kim-lane-scheppele-autocratic-legalism/
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1 Právní kultura 
 

1.1 Geneze pojmu 
  
Koncept právní kultury poprvé zformuloval právní historik a sociolog Lawrence Friedman. 
Význam pojmu právní systém z jeho pohledu neumožňoval zachytit a zodpovědět základní 

otázky vztahu práva a společenských či kulturních změn. Dle Friedmana nebyla akademická 

diskuse zaměřená na problematiku právních systémů schopna uspokojivě osvětlit např. jakým 

způsobem právo působí v oblasti ekonomické či politické. Odborné úvahy věnované právním 

systémům se tak podle Friedmana postupně stávaly více metodologicky nepřesnými, když 

tomuto pojmu začaly být připisovány takové charakteristiky, které mu správně neodpovídaly. 

V analýzách konkrétních právních systémů dle Friedmana navíc citelně absentovala distinkce 

mezi tím, co Roscoe Pound označil již v roce 1910 jako Law in Books a Law in action.13 Autoři 

ve svých zkoumáních podle Friedmana také nebyli schopni rozlišit nefungující instituce od těch 

fungujících a reálně užívané normy od neužívaných („dead vs living rules and institutions“).14  
Friedman právní kulturu konstruuje na základě tří komponentů právních systémů. Jako první 

rozebírá složku strukturální, kterou rozumí především instituce, formy těchto institucí a 

procesy, které realizují. Za příklad mu slouží soudy, jejich jednotlivé typy a množství, či 

instituce spojené s legislativou nebo výkonem státní správy. Dále pojmenovává tzv. 

substantivní složku, kterou charakterizuje jako výstupy (output) právního systému. Těmi 

rozumí právní předpisy, tedy zákony, doktríny či podzákonné právní předpisy. Třetí složku 

právního systému dle Friedmana představují jeho kulturní charakteristiky. Za nimi se ve 
Friedmanově podání skrývají hodnoty a přístupy, které právní systém drží pohromadě a které 

determinují místo právního systému v rámci celospolečenské kultury. Za projev této třetí 

základní složky označuje např. otázky spojené s důvěrou v právo, s možností domáhat se 

individuálních či skupinových práv před soudem a četnost uplatnění takového práva ze strany 

těch, kterým svědčí. Pod pojmem právní kultura se pak skrývá totalita těchto složek právního 

systému očištěných od jejich neživých, tedy reálně nevyužívaných částí.15 
Ke konceptualizaci pojmu právní kultura Friedmana motivovala snaha zpřesnit odbornou 

právní diskusi. Brzy se však stalo zřejmým, že tento pojem není snadné uspokojivě vymezit, či 

 
13 POUND, R.: Law in Books and Law in Action; American Law Review, 1910, roč. 44, č. 12. 14 FRIEDMAN, L., M.: Legal Culture and Social Development. Law and Society Review, 1969, roč. 4, č. 1, s. 36. 15 Ibid., s. 34-35. 
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jej příhodně aplikovat ve výzkumné práci. Za zajímavý příklad těchto obtíží může posloužit 

srovnání Friedmanova pojetí právní kultury s tím, které je možné dohledat v 

relevantních akademických zdrojích v českém jazyce.  Z těch lze vyčíst, že je s právní kulturou 

možné pracovat jako se sběrným označením pro právní řády libovolného světového regionu. 
Čtenář se tak zpravidla dočítá o existenci robustních právních kultur, jakou je ta evropská, 

angloamerická, islámská či africká.16 O znacích, které by právní řády států těchto regionů 

spojily do jedné právní kultury, však tato literatura mlčí.17 Friedman se naopak od počátku 

nezdráhal pomáhat si tímto pojmem při charakterizaci právních řádů konkrétních států.18 Česká 

odborná literatura však zpravidla nenabízí ani rozpracovanou definici tohoto pojmu. Určitou 

představu má čtenáři poskytnout identifikace jistého hierarchizovaného vztahu mezi pojmy 

právní systém a právní kultura, kdy druhý jmenovaný je označován za obecnější nežli první.19 
Některé publikace však oba pojmy rovnou považují za synonymum.20 Ve srovnání s relativně 

propracovaným vztahem obou pojmů ve Friedmanově pojetí však obě cesty působí značně 

zjednodušujícím dojmem.  
K užití pojmu právní kultura ze strany českých právních teoretiků tak lze mít určité výhrady. Je 
však třeba dodat, že se jedná o pojem, jehož význam lze interpretovat různě. Ostatně sám 

Friedman o desítky let později připustil, že se jedná o značně abstraktní a problematický 

koncept s nejasným obsahem.21 Během této doby však byl koncept dále rozpracováván a našel 

si své místo v právní teorii a sociologii.  
1.2 Význam pojmu právní kultura a jeho kritika 
 
Počáteční pokus o definování právní kultury byl stručně popsán v předchozí podkapitole. Ze 

strany Friedmana se však zdaleka nejednalo o pokus poslední. Cotterrell si v publikaci 

kritizující obtížnou uchopitelnost konceptu všímá, že Friedman v průběhu dalších let přichází 

přinejmenším se šesti dalšími definicemi.22 V jeho pojetí je tak právní kultura charakterizována 

 
16 Srov. např. POLČÁK, R.: Světové právní kultury. In: HARVÁNEK, J. (eds.): Teorie práva. Plzeň: Aleš 

Čeněk, 2013, s. 400. 17 Ibid. 18 FRIEDMAN, 1969, op. cit. s. 38 19 POLČÁK, 2013, op. cit. s. 401 20 BOGUSZAK, J., ČAPEK, J.: Teorie práva. Praha: Codex Bohemia, 1997, s. 12. 21 FRIEDMAN, L.: The Place of Legal Culture in the Sociology of Law. In FRIEDMAN, M. (eds.): Law and Sociology. Oxford University Press, 2006, s. 185. 22 COTTERRELL, R.: The Concept of Legal Culture. In. NELKEN, D., (eds.): Comparing Legal Cultures. London: Routledge, 1997, s. 17. 
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také jako „skupina zvyků“ (body of customs) odvozených od celospolečenské kultury,23 či jako 

soubor hodnot, přístupů a názorů, které společnost zaujímá vůči svému právnímu řádu.24  
Za postupnou proměnou Friedmanova chápání konceptu lze přirozeně spatřovat snahu o jeho 

podrobnější rozpracování. Friedmanovy definice se však v čase mění natolik, že zasahují do 

samotné podstaty pojmu. Připadá mi tak, že většího zpřesnění se v jeho pracích lze dobrat spíše 

obtížně. Tato nejednoznačnost přitom podle Cotterrelly z celého konceptu činí prostředek 

povrchní kategorizace myšlenkových postupů, právních doktrín a uspořádání právních institucí 

libovolného právního řádu.25 Cottorrella si všímá, že v některých Friedmanových publikacích 

lze skutečně sledovat tendenci popsat pojem právě jen jako pouhou sběrnou kategorii 
jednotlivých aspektů právních řádů. Na druhou stranu dodává, že v převažující většině případů 
u Friedmana dominuje snaha charakterizovat koncept právní kultury jako samostatný faktor 
ovlivňující podobu konkrétního právního řádu, který tak zaujímá významné místo v právní 

sociologii.26 
Nejen Friedman, ale i další autoři ve svých publikacích předkládají spíše nejednoznačné 

definice.27 Nelken, který se konceptu právní kultury dlouhodobě věnuje, se pokusil shromáždit 

jeho nejvýznamnější pojetí a zpřehlednit tak diskusi, která jej obestírá28. Jako první přitom 

zmiňuje přístup, dle kterého se právní kulturou rozumí soubor přístupů a chování osob, které 

ovlivňují fungování právního řádu.29 Podobu právní kultury v tomto pojetí ovlivňují procesy, 
které probíhají mimo instituce realizující právní procesy (např. normotvorný proces či proces 

soudní adjudikace). Nelken a Friedman tyto vlivy označují pojmem „populární kultura“ 

(popular culture).30  
Naproti tomu stojí proud, podle kterého lze hovořit o právní kultuře výhradně na institucionální 

úrovni.31 Zde jsou to tak formalizované postupy v rámci konkrétních institucí a nastavení 
 

23 FRIEDMAN, L., M.: The Legal System: A Social Science perspective. New York: Russel Sage Foundation, 1975, s. 194. 24 FRIEDMAN, L., M.: Law and Society: An Introduction. Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1977, s. 76. 25 Tomuto přístupu odpovídá výše popsané pojetí právní kultury v české odborné literatuře. Opět. cit. COTTERRELL, R.: The Concept of Legal Culture. In. NELKEN, 1997, op. cit., s. 4. 26 Ibid, s. 5. 27 Srov. MANKOWSKI, P.: Rechtskultur. Tübingen: Mohr Siebeck, 2016. Mankowski přednesl základní teze 

své knihy na půdě Právnické fakulty UK v roce 2019 na fóru Centra právní komparistiky PF UK. Text přednášky 

je dostupný na https://www.ilaw.cas.cz/upload/web/files/pravnik/issues/2020/7/4.INF._Mankowski_567-581_7_2020.pdf  28 NELKEN, D.: Using Legal Culture: Purposes and Problems. Journal of Comparative Law, 2010, roč. 5, č. 2, s. 1-39. 29 Ibid, s. 4. 30 Srov. FRIEDMAN, L., M.: Law, Lawyers, and Popular Culture. Yale Law Journal, 1989, roč. 98, č. 8, issue 8, s. 1545-1558. 31 Ibid. 

https://www.ilaw.cas.cz/upload/web/files/pravnik/issues/2020/7/4.INF._Mankowski_567-581_7_2020.pdf
https://www.ilaw.cas.cz/upload/web/files/pravnik/issues/2020/7/4.INF._Mankowski_567-581_7_2020.pdf
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institucionálního systému, které je třeba za účelem charakterizace právní kultury zkoumat. 
Zastáncem tohoto pohledu je Blankenburg, který porovnává státy s obdobnou populární 

kulturou (v jeho podání označovanou „folks culture“), ale s výrazně odlišným fungováním 

soudnictví. Na příkladu srovnání Holandska a Německa demonstruje absenci vlivu populární 

kultury na podobu kultury právní v případě rozdílného nastavení a fungování soudních 

institucí.32  
Blankenburg se ve své práci přidává ke kritice Friedmana, který je z jeho pohledu zastáncem 

prvního z obou popsaných přístupů. Jak si však všímá Carrillo, Friedman je ve skutečnosti 

rozkročen někde na jejich pomezí.33 Byť přímo nepracuje s pojmem institucionální právní 

kultury, rozlišuje kromě populární právní kultury ještě také právní kulturu interní a proti ní 

stojící právní kulturu externí. Externí právní kultura se přitom svým významem blíží populární 

právní kultuře. Friedman ji popisuje jako právní kulturu celé spolčenosti, respektive 

společenství34. Interní právní kultura je pak právní kultura těch, kteří vykonávají specializované 

právní úkony, tedy kultura právních profesionálů35.  
Jedná se o dělení, které zdánlivě obchází problematiku vlivu institucí, a namísto toho se 

zaměřuje na postavení osob ve vztahu k právním profesím. Je však třeba dodat, že ani toto 

dělení není bezrozporné. Kulturu právních profesionálů totiž zpravidla ovlivňují instituce, 

v rámci kterých profesionálové své povolání vykonávají. Koncept interní právní kultury tak ve 

skutečnosti není nepodobný Blankenburgově institucionálnímu pojetí. Nelken navíc 

upozorňuje na nejasnou roli advokátů, kteří sice praktikují právnické povolání, nicméně jsou 

povinni dbát pokynů klienta. I přes své odborné postavení se tak mohou stát „agenty“ externí 

právní kultury a hranici mezi oběma póly dále zamlžit.36  
Třetí cesta, jejíž analýza dle Nelkena napomáhá vymezení konceptu právní kultury, spočívá 

v odlišení tohoto pojmu od pojmu kultura legality.37 Ten podle něj přibližně odpovídá pojmu 

právní stát a je používán především v regionech, ve kterých dochází k systematickému 

obcházení právních norem, jako např. ve státech bývalého Sovětského svazu či Jižní Ameriky. 

Dle Nelkena pojem právní kultura v těchto oblastech znázorňuje snahu inkorporovat 
 

32 BLANKENBURG, E.: Civil Litigation Rates as Indicators for Legal Culture. In. NELKEN, 1997, op. cit., s. 41. 33 CARILLO, J., J.: Links and Choices: Popular Legal Cultrue in the Work of Lawrence M. Friedman. Southern California Interdisciplinary Law Journal, 2007, roč. 17, č. 1. 34 FRIEDMAN, 1975, op. cit. s. 232. 35 Ibid. 36 NELKEN, 2010, op. cit., s. 5. 37 Ibid. 
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dodržování práva (legalitu) do každodenního života jeho adresátů. Kultura legality zde nabývá 

normativního charakteru, zatímco právní kultura je pojmem deskriptivním.38 Rozdílům mezi 

oběma koncepty se nicméně věnují i další autoři, kteří ovšem docházejí k odlišným závěrům. 

Např. Silbey s pojmem kultura legality spojuje právně-sociologický výzkum, který však 

opomíjí kulturně-společenská východiska právních procesů, které se snaží popsat.39 
1.3 Právní kultura jako referenční rámec analýzy metod interpretace práva 
 

Aplikace pojmu právní kultura ve výzkumné práci se vzhledem k jeho mnohoznačnosti může 

zdát problematická. Je navíc možné setkat se s kritikou, podle které se jedná o koncept spojený 

se západním chápáním moderního právního státu a jako takový není vhodný k výzkumu jiných 

světových regionů.40 Jak bylo naznačeno výše, jasný konsensus nepanuje ani ohledně celku, 

vůči kterému je vhodné pojem právní kultury vztahovat. Zahraniční autoři tak hovoří o právní 

kultuře nejrůznějších (politických) entit,41nejčastěji ji však spojují se státy.42 Nelken nicméně 

podotýká, že je možné hovořit také o právní kultuře lokálního soudu či profesních asociací. 

Weiler naproti tomu pojmenovává právní kulturu odvozenou od evropské integrace.43 V české 

odborné literatuře je nejčastěji zmiňována právní kultura kontinentální a kultura common law.44 
I přes popsané nejasnosti se kritici i zastánci pojmu shodují na jeho přínosu pro výzkum 

v oblasti právní sociologie.45 Významný může být také pro právní komparatisty, kterým, jak 

zmiňuje Ginsburg, např. usnadňuje teoretické zakotvení výzkumu právních transplantátů.46 
Pojem právní kultury se tak dostává do centra i této práce, jejíž jádro spočívá ve srovnání užití 

komparativního argumentu ze strany ústavních soudů států východní Evropy. Jak je přiblíženo 

níže, právě z užití komparativního argumentu je dále usuzováno na právní kulturu vybraných 

 
38 Ibid. 39 SILBEY, S., S.: Legal Culture and Cultures of Legality.  In: GRINDSTAFF, L., MING-CHENG, M., L., HALL, J., R., (eds.) Routledge Handbook of Cultural Sociology. První vydání, 2018, s. 475. 40 Srov. GLENN, H., P.: The Nationalist Heritage. In LEGRAND, P., MUNDAY, R. (eds.): Comprative Legal Studies: Traditions and Transtitions. Cambridge University Press. 2003. 41 NELKEN, 2010, opět. cit., s. 16. 42 Srov. např. AZIZ, M.: The Impact of European Rights on National Legal Cultures. Hart Publishing. Oxford and Portland Oregon, 2004.  43 WEILER, J., H. H.: The Political and Legal Culture of European Integration: An exploratory essay.  International Journal of Constitutional Law, 2011, roč. 9, č. 3-4, s. 678-694. 44 Srov. GERLOCH, A.: Teorie práva. 6. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 106. 45 Srov. COTTERRELL, 1997, opět. cit., s. 20. 46 Srov. GINSBURG, T.: Lawrence Friedman’s Comparative Law. University of Chicago Public Law & Legal Theory Working Paper, 2010, č. 293, 2010. či DUCA, LOUIS, F., D., LEVASSEUR, A., A.: Impact of Legal Culture and legal Transplants on the Evolution of the U.S. Legal System. The American Journal of Comparative Law, 2010, roč. 58, č. 1, s. 1-30. 
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států. Ty ve svém součtu črtají obraz právní kultury regionální – východoevropské, která je 
následně analyzována z hlediska své provázanosti s právní kulturou států common law.47 
Michael King upozorňuje, že kvalita vědeckého úsilí pracujícího s tak širokým pojmem, jakým 

je kultura (byť právní), je ohrožena sklony autora ke zjednodušujícím stereotypizacím. Způsob, 

jakým se lze dle Kinga těmto nedostatkům vyhnout, spočívá v orientaci práce na výše popsané 

institucionální pojetí právní kultury, potažmo na výstupy institucí a na procesy, skrze které se 

tyto výstupy realizují.48 Fungování institucí je totiž podle Kinga díky těmto relativně 

standardizovaným procesům snadněji porovnatelné. Hodnoty a postoje, které společnost 

zaujímá vůči právu, se navíc do podoby a fungování institucí výrazně promítají. Studium 

institucí je tak ideálně způsobilé odpovědět na otázky spojené s identitou práva, potažmo právní 

kultury.49 
Kingova teze doplňuje teoretická východiska případové studie obsažené ve třetí části této práce, 

ve které se zaměřuji na vybrané instituce východoevropských států – ústavní soudy. Rozsah 
závěrů, které lze takovouto cestou odhalit, je zajisté omezený. Právní kultura ústavních soudů 

je odlišná od té, která panuje třeba v advokátních komorách či na ministerských legislativních 

odborech. Usuzovat z analýzy rozhodování ústavních soudů na právní kulturu celého státu tak 
může působit zkratkovitým dojmem. Je však třeba dodat, že jsou to ústavní soudy, které se těší 

exponovanému postavení instituce působící na pomezí práva a politiky50, jejich rozhodnutím je 

často věnována pozornost médií51 a skrze svoji činnost přispívají k posílení významných 

 
47 Mám za to, že právní kultura common law je historicky jistým protipólem té kontinentální, potažmo 

východoevropské. Jak je níže rozvedeno, vzájemné rozdíly těchto kultur byly v období „reálného socialismu“ 

hluboké, v nezanedbatelné míře se navíc přenesly i do období demokratické transformace. Srov. např. KÜHN, Z.: World’s apart: Western and Central European Judicial Culture at the Onset of the European Enlargement. 
The Americal Journal of Comparative Law, 2004, roč. 52, č. 3, s. 531-567. Nicméně je třeba dodat, že někteří 

autoři rozdíly mezi oběma právními kulturami za významné nepovažují. Např. Wieacker a Bodenheimer při 

hledání základů evropské právní kultury zmiňují, že „právní systémy common law jednoznačně reprezentují 

evropský kulturní kontext naprosto stejně, jako ty kontinentální“, a to navzdory tomu, že se „významně liší v organizaci soudnictví, podobě soudních řízení, teorii pramenů práva a ve způsobech právní argumentace.“ Obě 

právní kultury totiž podle autorů spojuje „podobný životný styl („ways of life“) obou společností, stejně jako 

společné náboženské, ideologické, filozofické a vědecké základy“ Viz WIACKER, F., BODENHEIMER, E.: Foundations of European Legal Culture. The American Journal of Comparative Law. 1990, roč. 38, č. 1, 1990, s. 6. 48 KING, M.: Comparing Legal Cultures in the Quest for Law’s Identity. In: NELKEN, 1997, Opět. cit., s. 68 49 Ibid. 50 GINSBURG, T., ZACHARY, E.: Ancillary Powers of Constitutional Courts. Texas Law Review, 2009, roč. 

87, č. 7, s. 1431-1462. Srov. také SCHEPPELE, K., L.: Democracy by Judiciary. Or why Courts Can be More Democratic than Parliaments. In: CZARNOTA, A., KRYGIER, M., SADURSKI, W. (eds.): Rethinking the Rule of Law after Communism. Central European University Press, 2005, s. 25-60. 51 Srov např. GIBSON, J., L., CALDEIRA, A., BAIRD, V., A.: On the Legitimacy of National High Courts. The American Political Science Review, 1998, roč. 92, č. 2, s. 343-358; MEYER, P.: Explaining Media Coverage of Constitutional Court Decisions in Germany: The Role of Case Characteristics. Routledge: Political Communication, 2020, s. 1-21. 
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demokratizačních procesů.52 Do jejich řad navíc bývají jmenovány významné osobnosti 

právnické obce.53 Při zohlednění těchto okolností si tak dovoluji tvrdit, že právní kultura 

panující na ústavních soudech je v určité, byť omezené, míře schopna vypovědět o stavu právní 

kultury států, v rámci kterých působí. 
Vzhledem k tomu, že mezi ambice předkládané práce patří také zohlednění výše zmíněných 

„procesů, skrze které se realizují výstupy institucí“, je její empirická část primárně zaměřena 

na analýzu přístupu ústavních soudů ke komparativní metodě interpretace práva. Interpretace 
práva obecně patří právě mezi ty procesy, které formují finální podobu výstupů soudů – tedy 
jejich rozhodnutí. Volba použití určitých interpretačních metod přitom patří mezi základní 

charakteristiky právních kultur.54 Je-li tak platná výše zmíněná autopoietická teorie Michaela 
Kinga, podle které jsou všeobecně sdílené hodnoty a přístupy k právu promítnuty do fungování 

právních institucí, pak rozbor užití interpretačních metod nepřímo postihuje všechny tři 
základní komponenty právních systémů (instituce, výstupy právního řádu a společenské 

hodnoty), jejichž souhrn, jak bylo popsáno výše, tvoří podle původní Friedmanovy teze právní 

kulturu. Proč je v tomto ohledu vhodné zaměřit se právě na komparativní metodu interpretace 
práva přibližuje následující kapitola. 
1.4 Shrnutí 
 

V části práce věnované právní kultuře byla představena základní odborná literatura, která se 

tomuto pojmu věnuje. Skrze uvedený přehled jsem se pokusil přiblížit význam pojmu, jehož 

rozbor v českých odborných zdrojích zpravidla není podrobně rozpracován. V závěru kapitoly 
pak koncept představuji jako vhodný teoretický rámec pro analýzu komparativní argumentace 

v judikatuře ústavních soudů regionu východní Evropy. Následující kapitola popisuje 
komparativní ústavní interpretaci a vysvětluje, proč rozbor jejího užití ústavními soudy může 

vypovědět o sbližování různých právních kultur.  
 
 

 
52 EPSTEIN, L., KNIGHT, J., SHVETSOVA, O.: The Role of Constitutional Courts in the Establishment and Maintenance of Democratic Systems of Goverment. Law and Society Review, 2001, roč. 35, č. 1 s. 155. 53 Srov. např. KYSELA, J., BLAŽKOVÁ, K., CHMEL, J. (eds.): Právnický Olymp: Portréty vybraných soudců 

Ústavního soudu ČR. Praha: Leges, 2015. 54 Srov. např. NELKEN, 2010, opět. cit., s. 4; PENNISI, C.: Sociological Uses of the Concept of Legal Culture. In NELKEN, D.: 1997, opět. cit., s. 49. GERLOCH, 2013, opět. cit., s. 105. 
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2 Komparativní metoda interpretace práva 
 
2.1 Komparace a (vrcholné) soudy 
 

Potřeba interpretovat právní normu obecně vyvstává za situace, kdy existují pochyby o jejím 

významu.55 Interpretaci, která zahlazuje pochyby o významu právní normy, Wróblewski 
označuje za interpretaci stricto sensu, přičemž se podle něj jedná o proces, ke kterému dochází 

především v rámci výkonu právní praxe.56 Jak v úvodní kapitole věnované interpretaci právních 

norem v evropských státech a USA uvádějí Bankowski, MacCormick, Summers a Wróblewski, 
zvláštní pozornost si v tomto kontextu zaslouží soudy, neboť jejich výklad právních norem se 

skrze vydávané rozhodnutí stává vůči jeho adresátům závazným.57 Jsou to přitom soudy 
vrcholné, u kterých lze podle autorů očekávat nejlépe propracovanou (a podle nich tak i studia 
hodnou) metodologii právní interpretace, a to např. proto, že mají na formulaci svých 

rozhodnutí zpravidla více času, nežli soudy obecné, a je tak od nich očekáváno důslednější 

vysvětlení jimi zvoleného interpretačního postupu.58 
Právní teorie identifikuje již relativně ustálenou řadu metod, jejichž pomocí lze právní normy 

interpretovat. Komparativní metoda se bez pochyby řadí mezi ty kontroverzní,59 a to i z hlediska 
jejího užití ze strany vrcholných soudů. Její podstata obecně spočívá v hledání společných a 

odlišných bodů mezi porovnávanými předměty60. Těmi se mohou rozumět celé právní řády, ale 

také právní instituty, potažmo soubor právních norem, který je upravuje.61 Komparace 
prováděná soudci pak podle Bobka spočívá v porovnávání vnitrostátního práva aplikovatelného 

 
55 WRÓBLEWSKI, J.: Statutory Interpretation in Poland. In: MaCCORMIC, N., SUMMERS, R. (eds.): Interpreting Statues: A comparative study. Londýn a New York: Routledge, 1991, s. 258. 56 WRÓBLEWSKI, J.: Legal Language and Legal Interpretation. Law and Philosophy. 1985, roč. 4, č. 2, s. 243. 57 BANKOWSKI, Z., MacCORMIC, N., SUMMERS, R., WRÓBLEWSKI, J.: On Method and Methodology. In: 
CORMIC, SUMMERS, 1991, opět. cit. s. 13. 58 Ibid., s. 14. 59 Je třeba uvést, že někteří právní teoretici komparaci mezi interpretační metody práva vůbec neřadí. Např. Jan 

Wintr komparaci rozumí jako „rezervoáru argumentů pro teleologický výklad“ a v případě „právní povinnosti 

přihlédnout k úpravě v jiné zemi“ jako „součásti výkladu systematického“. Viz WINTR, J.: Metody a zásady 

interpretace práva. 2. vydání, Praha: Auditorium 2019., s. 29. Robert Alexy či Zdeněk Kühn však zastávají 

opačný názor, ze kterého v předkládané práci vycházím. Srov. KÜHN, Z.: Srovnávací právo v judikatuře 

středoevropských soudů. Časopis pro právní vědu a praxi, 2003, roč. 2, s. 108-121.  60 Srov. KNAPP, V.: Velké právní systémy. Úvod do srovnávací právní vědy. Praha: C. H. Beck, 1996, s. 2. 61 Ibid., s. 24. 
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na daný případ s právními normami cizího právního řádu,62 jejichž konkrétní úprava může 

soudce inspirovat při formulaci odůvodnění rozhodnutí a hledání řešení projednávané věci.  

Takovou inspiraci však může představovat i judikatura zahraničního soudu či v zahraničí 

vydaná akademická práce.63 Soud přitom může mít právem stanovenou povinnost zohlednit 

zahraniční právní úpravu,64 někdy však hledí za hranice vlastní jurisdikce z vlastního popudu.65 
Kritika soudcovského užití komparativní metody interpretace práva recykluje několik 

základních argumentů.66 Ten, který v akademické diskusi rezonuje asi nejvýznamněji, tuto 
interpretační metodu problematizuje z titulu její údajné nelegitimity v kontextu ústavní 

adjudikace. Notoricky známou je polemika soudců Nejvyššího soudu USA Stephena Breyera a 

Antonina Scalii. Druhý ze jmenovaných soudců odmítal hledat jakoukoliv inspiraci 

v judikatuře (dnes existujících) zahraničních soudů právě s odkazem na nelegitimnost takového 

postupu v případě, kdy soud interpretuje několik set let starý a z hlediska národní ústavní tradice 

mimořádně významný právní předpis. Breyer připustil, že zahraniční zdroj nemůže být pro 

soudce nikdy zdrojem závazným, může však být užitečný při hledání nejlepšího možného řešení 

daného případu.67 
Podobným kritikám navzdory, právní komparatisté identifikovali řadu důvodů, které ústavní 

soudce celého světa ke komparaci vedou. Důležitou roli v tomto ohledu může hrát 

např. charakter politického systému, v rámci kterého soud působí, „obecenstvo“, které chce 

soud svým odůvodněním oslovit,68 či absence ustálené judikatury, na kterou by soud ve svém 

rozhodování mohl navazovat.69 Aharon Barak, bývalý předseda izraelského nejvyššího soudu, 
zase zmiňuje pocit jistoty, který soudci může dodat zjištění, že podobné rozhodnutí bylo přijato 

i dalším soudem, přičemž taková skutečnost podle něj dodává zvolenému řešení případu na 

legitimitě.70 Gábor Halmai si pak všímá názorového proudu, zastávaného např. Richardem 

 
62 BOBEK, M.: Comparative Reasoning in European Supreme Courts. Oxford: Oxford University Press, 2013, s. 34. 63 STANTON, J.: Judicial Use of Foreign Law: A Comparative Analysis. Journal of International and Comparative Law, 2020, roč. 7, č. 2., s. 252. 64 BOBEK, 2013, opět. cit., s. 21 a násl. 65 Ibid., s. 33. 66 Srov. GRAZIANO, T., K.: Is it Legitimate and Beneficial for Judges to Compare? In: ADENAS, M., FAIRGRIEVE, D.: Courts and Comparative Law. Oxford University Press, 2015, s. 26 a násl. 67 DORSEN, N.: The Relevance of foreign legal materials in U.S. constitutional cases: A conversation between Justice Antonin Scalia and Justice Stephen Breyer. International Journal of Constitutional Law, 2005, roč. 3, č. 4, s. 519-541. 68 McCRUDDEN, Ch.: A Common Law of Human Rights?: Transnational Judicial Conversations on Constitutional Rights. Oxford Journal of Legal Studies. 2000, roč. 20, č. 4, 2000, s. 516 a násl. 69 Ibid., s. 523. 70 BARAK, A.: Constitutional Human Rights and Private Law. Review of Constitutional Sutdies, 1996, roč. 3, č. 2, s. 242. 
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Posnerem, podle kterého iusnaturalisté ospravedlňují komparaci z titulu existence universálně 

platných právních principů, ze kterých pozitivní právo (obsažené v právním řádu libovolné 

země) vychází a které je omezuje.71 Tento přístup je zjevně blízký funkcionalismu Zwegerta a 

Koetze, který vychází z teorie, podle které se každý právní řád potýká se stejnými problémy, 

řeší je stejnými způsoby, jen k nim dochází různými cestami.72 
2.2 Komparace ve východní Evropě? 
 

Od důvodů, které soudce ke komparaci mohou navádět, je pak potřeba odlišit efekt, který užití 

této interpretační metody může mít na podobu právního řádu. Za ten nejvýznamnější a nejčastěji 

diskutovaný lze označit vzájemné sbližování právních řádů různých zemí.73 Relevantní odborná 

literatura posledních let se poměrně mimořádným způsobem shodovala na „globálním“ 
posilování tohoto trendu.74 Michal Bobek však „již“ v roce 2013 upozorňoval, že takovéto 

závěry nejsou příliš přesvědčivé,75 přičemž rozmach nacionalistické politiky posledních let76 
tuto skepsi jen posiluje.  
Region východní Evropy, respektive tamní ústavní soudy, byly v 90. letech nepopsaným listem, 
přičemž nebylo předem zřejmé, jak se na podobě jejich rozhodování ústavní komparace 
podepíše. Na judikaturu „socialistických“ soudů nebylo v ústavněprávních otázkách možné 

navazovat již proto, že vesměs žádná neexistovala. To na druhou stranu nově vznikajícím 

ústavním soudům poskytovalo prostor navázat na judikaturu vrcholných soudů západních států, 

ke kterým se v té době snažil celý region politicky a ekonomicky přiblížit.77  
Proti těmto z hlediska komparace příznivým okolnostem ovšem stál odkaz socialistické právní 

kultury. Zdeněk Kühn v knize věnované problematice soudcovské aplikace práva v regionu 

 
71 Srov. HALMAI, G.: The Use of Foreign Law in Constitutional Interpretation. In: ROSENFELD, M., SAJÓ, A.: The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law. Oxford University Press, 2015, s. 1331-1332. 
Srov. také DAMMANN, J., C.: The Role of Comparative Law in Statutory and Constitutional Interpretation. St. Thomas Law Review, 2002, roč. 14, č. 3, s. 526. 72 ZWEIGERT, K., KOETZ, H.: Introduction to Comparative Law. Clarendon Press Oxford, 1998, s. 34. 73 HIRSCHL, R.: Comparative Matters: The Renaissance of Comparative Constitutional Law. Oxford: Oxford University Press, 2014, s. 282. 74 Viz např. ANDENAS, M., DUNCAN, F.: Courts and Comparative Law: In Search of a Common Language for Open Legal Systems. Oxford: Oxford University Press, 2015 či SLAUGHTER, A.: A Typology of Transjudicial Communication. University of Richmond Law Review, 1994, roč. 29, č. 1, s. 99-138.  75 BOBEK, 2013, opět. cit., s. 14. 76 Srov. BIEBER, F.: Is Nationalism on the Rise? Assessing Global Trends. Ethnopolitics, 2018, roč. 17, č. 5, s. 519-540. 77 O snaze postkomunistických států „dostihnout“ Západ viz KRASTEV, HOLMES, 2019, opět. cit. 
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střední Evropy názorně ukazuje na příkladu České republiky, respektive fungování jejích 

soudů, jak hluboce tento odkaz ve středoevropském regionu zakořenil.  
Socialistická právní kultura se podle Kühna obecně vyznačovala sklony k formalismu a 

zákonnému pozitivismu.78 Přístup k soudní praxi, kterou ovládají tyto doktríny, Kühn 
(inspirován Wróblowskim) označuje jako tzv. vázanou ideologii aplikace práva.79 Jak Kühn 
uvádí ve své starší práci, tato ideologie se ve své nejčistší podobě prosadila v napoleonské 

Francii na přelomu 18. a 19. století. Za její projevy lze označit např. pojetí práva jako 

„všeřešícího“ normativní systému, či obecnou nepřípustnost intepretace jednotlivých 

komponentů právního systému.80 Jedná se přitom o přístup, který ani ve své umírněnější podobě 

není dobře slučitelný se světem 21. století, a to mimo jiné i proto, že přehlíží faktory působící 

na právní řád zvenčí, ať už se jedná o vlivy jiných normativních systémů či integraci států 

v supranacionálních nebo mezinárodních organizacích.81 
Je tak zřejmé, že soudcovské užití právní komparace je s ideologií vázané aplikace práva 

v přímém rozporu. Přístup komunistického režimu vůči právní komparaci se však v čase měnil. 

Kühn si např. všímá toho, jaké nebezpečí reformní komunisté padesátých let spatřovali v nikým 

nekontrolovaném výkladu práva v podmínkách totalitního státu, který vévodil stalinistické 

justici.82 Jednou z odpovědí na tento problém měl být podle reformních komunistů právě 
srovnávací výklad práva, který mohl volnou aplikaci práva alespoň trochu usměrnit.  
Srovnávací právo se však v dlouhodobém horizontu pro režim stalo nepohodlným, neboť slovy 

Kühna „demonstruje relativitu právních závěrů a zpochybňuje zdánlivě nezpochybnitelná 

právní řešení a schémata“; přičemž „zákonný pozitivismus, založený jen a pouze na domácích 

modech a myšleních, uzavírající právo do svěrací kazajky jeho údajné exkluzivity vůči 

systémům jiným, se nakonec stává zcela nepřesvědčivým“.83 Je na místě dodat, že odpor režimu 

 
78 KÜHN, Z.: Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace: Analýza příčin 

postkomunistické právní krize. C. H. Beck, 2005, s. 117. Je třeba dodat, že na konci 80.let se soudci k formalistickému přístupu uchylovali s cílem vyhnout se ve svém rozhodování ideologii vládnoucího režimu. 

Tento přístup se však přelil i do rozhodování obecných soudů v porevolučním období, což vzhledem k proměňujícímu se „významu práva“ omezovalo schopnost justice reagovat na rychlé společenské změny. Viz Ibid., s. 118. 79 Srov. KÜHN, Z.: Aplikace práva ve složitých případech: K úloze právních principů v judikatuře. Praha: 
Nakladatelství Karolinum, 2002, s. 232 a násl. 80 Ibid, s. 234. 81 Srov. KÜHN, 2005, opět. cit., s. 11-12.  82 Ibid., s. 106. Období stalinismu přitom byla naopak vlastní ideologie volné soudcovské aplikace práva, 

projevující se „antipozitivismem nezbytným k úspěšné společenské transformaci stejně jako k široce 

realizovaným represím.“ Ibid., s. 28. 83  Ibid., s. 12. 
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vůči právní komparaci se projevil i na neutěšeném obrazu socialistické srovnávací právní vědy, 
byť v tomto ohledu bylo možné narazit na určité výjimky.84  
Následující část předkládané práce se pokouší zmapovat, jak se střet výše popsaných 

protichůdných fenoménů projevil na užití komparace v judikatuře ústavních soudů regionu 

Východní Evropy. Za tímto účelem je zkoumán způsob a pozorována četnost komparace 

v judikatuře ústavních soudů pěti států: Ruska, Maďarska, Polska, Rumunska a České 

republiky, tedy států rozprostírajících se napříč celým regionem. Předem je však třeba připustit, 

že realizace samostatného průzkumu judikatury pěti ústavních soudů přesahovala možnosti této 

práce, a ve všech případech je tak odkazováno na dříve provedené studie, které však ve svém 

souhrnu poskytují relativně ucelený obraz této problematiky.  
Za zmínku stojí, že vesměs všechny citované studie vycházely ze stejného metodologického 

postupu. Autoři nejprve analyzovali judikaturu vybraného ústavního soudu za vymezené 

období a označili ta rozhodnutí, která obsahovala jistou formu ústavní komparace. Tu následně 

určitým způsobem kategorizovali (především zjistili, zdali se jedná o propracovanou 

komparativní analýzu či prostý odkaz na zahraniční autoritu) a na základě těchto zjištění 

formulovali určité závěry. V žádné z citovaných studií přitom do statistik nebyly zahrnuty 
odkazy na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora EU, na kterou soudy 

za určitých okolností odkazovat musí.85  
Pro komplexnější zachycení právní kultury toho kterého státu je úvodní část každé podkapitoly 

věnována stručnému popisu porevolučního zrodu (případně porevoluční obnovy) ústavního 

soudnictví v daném státě, potažmo roli, jakou ústavní soudnictví sehrálo v politickém vývoji 

porevolučního období. Zbývající část každé z podkapitol se pak zaměřuje právě na užití 

srovnávací metody výkladu práva ze strany ústavních soudů.  
2.3 Shrnutí 
 

Lze shrnout, že předkládaná případová studie se na ústavní komparaci zaměřuje ze dvou 

důvodů. Prvním z nich je výše zmíněná schopnost této interpretační metody sbližovat odlišné 

právní řády. Z hlediska charakteru právních kultur je však významná již samotná ochota či 

naopak neochota soudců se k ústavní komparaci ve svém rozhodování uchýlit. Výsledky 

případové studie tak mohou naznačit, zdali stále přetrvávají ty rozdíly mezi kontinentální a 

 
84 Srov. BOBEK, M.: Socialistická srovnávací právní věda. In: BOBEK, M., MOLEK, P., ŠIMIČEK, V (eds.): 

Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, 2009 85 Srov. BOBEK, 2013, opět. cit., s. 25-27.  
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angloamerickou právní kulturou, které při zkoumání role, kterou v jejich rámci zastává soudní 

judikatura, popsal autorský kolektiv pod vedením Bobka a Kühna. Ty spočívají v i) odlišném 

chápání pojmu závaznost; ii) odlišné koncepci práva a jeho pramenů; iii) rozdílných způsobech 

dosažení právní jistoty; a iv) odlišné funkci nejvyšších soudů.86  
Odlišné chápání závaznosti judikatury autoři charakterizují tak, že „kontinentální právník si 

tento pojem na prvním místě spojí se zákonem“, od kterého se nelze odchýlit, zatímco v 
angloamerickém kontextu hraje zásadní roli precedent, v tamní právní kultuře obecně 

považován za pramen práva, který je „a priori interpretativním konceptem“.87 Kontrast mezi 
„ztotožněním právní normy s textem zákona“ na straně kontinentální právní kultury a 

„kazuistickým pravidlem, které odpovídá soudcovské aplikaci obecné normy na jednotlivé 

případy“ na straně právní kultury common law pak podle autorů stojí v centru rozdíleného 

pojetí práva a jeho pramenů.88 Důraz na „všeobsažnost“ zákona obě kultury odlišuje 

ve způsobu, kterým se pokoušejí dosáhnout uspokojivé míry právní jistoty, když je to právě 

text zákona, který soudce v kontinentální právní kultuře vede k nalézaní obdobných řešení 

v obdobných případech.89 Odlišné funkce nejvyšších soudů pak lze (zde opět jen velmi 
zjednodušeně) spatřovat v důrazu na tvorbu nových precedenčních rozhodnutí na straně jedné 

a na přezkumnou funkci kontinentálních nejvyšších soudů na straně druhé.90 
Zjištění četnosti a způsobu užití komparativní argumentace ze strany ústavních soudců 

přirozeně nemůže vyčerpávajícím způsobem ukázat, zdali uvedené rozdíly mezi oběma 

právními kulturami přetrvávají. Ústavní soudnictví je v řadě ohledů výrazně odlišné od soustav 

obecných soudů a otázka právní interpretace, či dokonce užívání jedné interpretační metody, 

představuje jen drobný díl mozaiky jejich činnosti. V případě prvních tří výše uvedených 

odlišností obou právních kultur (odlišné pojetí závaznosti, právních pramenů a způsobů 

dosažení právní jistoty) však může ochota ústavních soudců hledat inspiraci v zahraničí alespoň 

poukázat na existenci určitých trendů. Ostatně její užití je vnímáno jako jeden ze symbolů 
odklonu od „dogmatické“ soudní argumentace zaležené na jazykových metodách výkladu 

práva, která byla vlastní východoevropskému prostoru v předrevolučnímu období 70. a 80. let.91 
 

 86 BOBEK, M., KÜHN, Z. a kol. Judikatura a právní argumentace. 2. vydání. Praha: Auditorium, 2013, s. 63-74.  87 Ibid., s. 64-65.  88 Ibid., s. 66. 89 Ibid., s. 68. 90 Ibid., s. 71-72. 91 KÜHN, 2005, opět. cit., s. 75. 
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3 Ústavní komparace v prostoru východní Evropy – Případová studie 
 

V této části se věnuji užití komparativní argumentace v judikatuře ústavních soudů pěti zemí 

východní Evropy: Ruska, Rumunska, Maďarska, Polska a České republiky. Snažím se zde 

předestřít jak kvantitativní, tak kvalitativní stránku problematiky. Jak bylo zmíněno výše, pro 

poskytnutí komplexnějšího obrazu o stavu tamních právních kultur je každá z podkapitol 
doplněna o stručný popis vývoje ústavního soudnictví v dané zemi.  
3.1 Rusko 
 

3.1.1 Počátky ruského ústavního soudnictví a westernizace ruského právního řádu 
 

Zákon ustavující ruský ústavní soud (RÚS) byl schválen v červenci 1991. RÚS byl podle tohoto 

předpisu nadán poměrně širokými pravomocemi, mezi které, možná poněkud paradoxně, patřila 

i zákonodárná iniciativa. V říjnu téhož roku zahájil RÚS svoji činnost a jak si povšiml Sadurski, 
navzdory všem očekávání se jednalo o instituci, která se aktivně zapojila do tehdejšího 

politického dění.92 Např. novela zákona o ústavním soudu z roku 1992 svěřila RÚS dohled nad 
politickými stranami, a tento soud tak mimo jiné rozhodoval o řadě otázek spojených s činností 

komunistické strany. V roce 1993 RÚS navíc zaujal aktivní roli v rámci mocenského konfliktu 

mezi prezidentem Borisem Jelcinem a ruským parlamentem93. Boris Jelcin dne 21. září 1993 
parlament rozpustil, což RÚS označil za protiústavní a doporučil odvolat prezidenta z funkce94. 
Jelcin se ve svém úřadě nicméně udržel a společně s prosincovým přijetím nové ústavy, která 

RÚS převtělila v Ústavní soud Ruské federace (ÚS RF), si zajistil loajalitu Soudu 
najmenováním šesti nových ústavních soudců.  
Ustavení ÚS RF bylo součástí širšího trendu přejímání západních modelů správy věcí 

veřejných, v jehož duchu se v Rusku nesla 90. léta 20. století. V centru těchto reforem byl 

proces ekonomické deregulace, stejně jako snaha přiblížit se západním pluralitním 

 
92 SADURSKI, W.: Rights Before Courts: A Study of Constitutional Courts in Postcommunist States of Central and Eastern Europe. Springer, 2005, s. 3. 
93 HAUSMANINGER, H.: Towards a New Russian Constitutional Court. Cornell International Law Journal, 
1995, roč. 28, č. 2, s. 350-386.  
94 Ibid., s. 350. 
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demokraciím.95 S těmito fenomény souvisel také trend inkorporace právních transplantátů do 

ruského právního řádu (tzv. legal borrowing).96  
Počet přejímaných právních pravidel byl v Rusku 90. let významný natolik, že vedl právní 

komparatisty k úvahám o komplexních proměnách ruské právní kultury, potažmo celé 

společnosti. Např. již roce 1991 bylo celé 44. vydání časopisu Law in Eastern Europe věnováno 

„odpoutání sovětského práva od jeho sovětských tradic“, přičemž centrální teze publikovaných 

esejí spočívala v nové charakteristice „sovětského práva“ jakožto svrchovaného nástroje 

proměňujícího všechny oblasti společenského života. Doba, kdy bylo právo pouze nástrojem 

pro udržení moci, byla podle autorů pryč.97 Ajanji pak o čtyři roky později dochází k závěru, 

podle kterého vliv západních právních modelů na ruský právní řád dosahuje doposud 

nepředstavitelných rozměrů.98 Legislativa přijímaná na základě komparativních analýz se podle 

autorky stala v Rusku zcela běžnou a je tak podle ní otázkou, nepostrádá-li konvenční dělení 

západních a východních „právních rodin“ dalšího smyslu.99 
Robustní proces přejímání západních právních institutů je ze své podstaty jistě schopný citelně 

poznamenat podobu právního řádu, stejně jako strukturu a fungování některých státních 

institucí.100 Poměrně velkolepé závěry o „sjednocení právních rodin“, ke kterému mělo podle 

citovaných autorů dojít ve velmi krátkém časovém úseku, lze však označit za přinejmenším 

zjednodušující. Převzetí několika právních konceptů totiž sotva popře desítky let formovaný 

přístup k právu v podmínkách totalitního státu.101 Po neblahých zkušenostech s politickou a 

ekonomickou transformací 90. let se navíc politický program Vladimira Putina, který se úřadu 

prezidenta ujal po Borisi Jelcinovi v roce 2000 a s čtyřletou přestávkou se v něm drží dodnes, 

 
95 Srov. např. SHLEIFER, A., TREISMAN, D.: A normal Country: Russia After Communism. Journal of 
Economic Pespectives. 2005, roč. 19, č. 1, s. 151-174.  96 Obecně k tématu viz např. PERJU, V.: Constitutional Transplants, Borrowing, and Migrations. In ROSENFELD, M., SAJO, A., (eds.): Oxford Handbook on Comparative Constitutional Law. OUP: 2012, s. 1304-1327. 97 The Emancipation of Soviet Law. Law in Eastern Europe, 1991, roč. 44. 98 AJANJI, G.: By Chance and Prestige: Legal Transplant in Russia and Eastern Europe. The American Journal of Comparative Law. 1995, roč. 43, č. 1, s. 115. 99 Ibid, s. 116. 100 Tak např. zákon o ústavním soudu z roku 1991 přejímal německý institut ústavní stížnosti, se kterou se mohl 

na RÚS obrátit každý občan, kterému soud nebo správní orgán zasáhl do jeho ústavou garantovaných základních 

práv. Srov. HAUSMANINGER, H.: Towards a New Russian Constitutional Court. Cornell Intarnational Law 
Journal, 1995, roč. 28, č. 2 s. 353. Ostatně samotné zřízení ústavního soudu lze vnímat jako projev stejného 
fenoménu. 101 O přetrvávajícím odkazu „autoritářské“ právní kultury viz KÜHN, Z.: The Authoritarian Legal Culture at Work: The Passivity of parties and the Interpretational Statements of Supreme Courts. Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2016, roč. 2, č. 1, s. 19-26.  
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opírá o odmítání všeho cizího a především „západního.“  Jak je patrné z níže uvedeného, 
počínání ÚS RF tento trend do značné míry kopíruje. 
3.1.2 Komparace v judikatuře ÚS RF 
 

Lze říci, že ÚS RF a ruské soudnictví obecně je v přístupu ke komparaci mimořádně zdrženlivé. 

Je-li podle Kühna socialistické právní kultuře vlastní formalismus a skepse ke komparativní 

metodě interpretace práva,102 pak práce Maura Mazza ukazuje, že bezmála po 30. letech od 
pádu komunistického režimu nedošlo v Rusku v tomto ohledu téměř k žádným změnám.103 
Mazzova studie odhaluje, že obecné soudy v Rusku inspiraci pro svá rozhodnutí ze zahraniční 

rozhodovací praxe zásadně nevyhledávají. Podobně i ÚS RF prakticky nikdy k užití 

komparativní interpretace práva nepřistupuje. Je tomu tak proto, že se soudci při svém 

rozhodování křečovitě soustředí na jediný závazný pramen práva, kterým jsou v Rusku 
vnitrostátní právní předpisy.104 Soudci obecných soudů, stejně jako soudci ÚS RF, podle Mazza 
sdílejí přístup, podle kterého odkazy na zahraniční právo neposilují přesvědčivost soudního 

rozhodnutí, ale naopak ji oslabují.  Právní komparace je dokonce vnímaná jako nežádoucí 

narušení činnosti soudce.105 
Popsanému přístupu navzdory, v judikatuře ÚS RF několik odkazů na rozhodnutí zahraničních 

soudů nalézt lze, byť se jedná vpravdě o zanedbatelný počet případů. Mazza zjistil, že 

z jedenácti tisíc rozhodnutí vydaných ústavním soudem mezi lety 1991–2015 jich pouhých šest 

obsahuje odkaz na rozhodnutí soudu ze zahraničí.106  Tři z těchto rozhodnutí navíc vydal jediný 

soudce, Anatoly Kononov, který na svoji funkci rezignoval v roce 2010 na protest proti servilitě 

ÚS RF vůči ruské politické reprezentaci.  
Za zmínku také stojí, že inspiraci ze zahraničí soudci vyhledávali pouze při psaní odlišných 

stanovisek, které mohou mít v Rusku formu disentu, nebo souhlasného stanoviska (concurring 

 
102 Viz. výše v předchozí podkapitole.  103 MAZZA, M.: The Russian Constitutional Court and the Judicial Use of Comparative Law: A Problematic Relationship. In FERRARI, G., F.: Judicial Cosmopolitanism: The Use of Foreign Law in Contemporary Constitutional Systems. Leiden, Boston: Brill/Nijhoff, 2019, s. 542. 104 Ibid. Z hlediska právní nezávaznosti zahraniční legislativy a judikatury však Rusko samozřejmě neníjakousi 

žádnou výjimkou. Jiné právní normy, nežli ty platné v rámci konkrétního právního řádu nemohou být z podstaty 
věci závazné, odkaz na zahraniční úpravu při zdůvodnění jejich konkrétní podoby jim však může dodat na 

přesvědčivosti. Srov. KÜHN, 2003. opět. cit., s. 108. 105 Ibid., s. 543-544. 106 Ibid, s. 545. 
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opinion).107 Komparativní argument byl přitom ve všech případech obsažen v disentu,108 
z čehož vyplývá, že rozhodnutí ve věci samé nebylo v judikatuře ÚSRF nikdy komparativně 

podepřeno.   
Mazzo také podotýká, že se ve všech případech jednalo o značně primitivní formu komparace, 

která spočívala v prostém odkazu na rok vydání zahraničního rozhodnutí, na které soud 
odkazoval. Komparace navíc postrádala jakékoliv upřesnění právních a skutkových okolností 

rozhodnutí zahraničního soudu, či zdůvodnění jeho konkrétního výběru.109 
Zlepšit ne příliš lichotivý obraz o četnosti a způsobu užití srovnávací metody výkladu práva ze 

strany ÚS RF se pokouší Sergey Belov, který hledá „implicitní“ či „neviditelný“ vliv judikatury 

zahraničních soudů v rozhodování tohoto soudu. Podle Belova totiž nelze opomenout existenci 

a činnost Oddělení mezinárodních vztahů, výzkumu a analýz ÚS RF (přibližně odpovídající 

analytickému oddělní Ústavního soudu ČR), které za dobu své existence vypracovalo více než 

100 komparativních analýz. A byť se jejich závěry neprojevují v judikatuře ÚS RF explicitně 

(vyjma zmíněných šesti případů), je podle Belova pravděpodobné, že je soudci ve svém 

rozhodování zohlednili. Jak však autor sám přiznává, o konkrétní údaje tento závěr opřít 

nelze.110  
3.1.3 Shrnutí 
 

Z uvedeného je zřejmé, že ruským soudům, včetně toho ústavního, je hledání inspirace pro 

řešení právních případů ze zahraničí cizí111. Navzdory westernizaci ruského právní řádu 90. let 

se tak nezdá, že by ruská právní kultura doznala hlubších změn. Ruští soudci se komparativní 

argumentaci vyhýbají a jediným pilířem jejich rozhodování se zdá být zákon. Právo už 

samozřejmě není chápáno jako základní stavební kámen socialistické legality,112 nicméně 

 
107 Není bez zajímavosti, že odlišná stanoviska sepisoval právě soudce Kononov. 108 BELOV, S.: Foreign Transplants in the Russian Constitution and Invisible Foreign Precedents in Decisions of the Russian Constitutional Court. In: GROPPI, T., PONTHOREAU, M.-C., (eds.): The Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges. Oxford/Portland: Hart Publishing, 2012, graf č. 4, s. 370. 109 MAZZA, M.: 2019, opět. cit., s. 546. 110 Ibid, s. 371. 
111 Je třeba dodat, že odmítání komparace ze strany ruských soudů může souviset také se způsobem, jakým Rusko vnímá svoji pozici v rámci východoevropského regionu, která dle převládajícího politického narativu 
stále odpovídá pozici imperialistické mocnosti s vlastní imperialistickou právní kulturou. Z tohoto úhlu pohledu je na ostatních státech regionu, aby hledaly inspiraci v Rusku, nikoliv naopak. Srov. OSKANIAN, K.: A very 
Ambiguous Empire: Russia’s Hybrid Exceptionalism. Europe-Asia Studies, 2018, roč. 70, č. 1, s. 26-52. 112 Vztah práva a socialismu je přiblížen např. v SAJÓ, A.: New Legalism in East Central Europe: Law as an Instrument of Social Transformation. Journal of Law and Society, 1990, roč. 17, č. 3, s. 329-344.  
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vzhledem k přetrvávajícím pochybnostem ohledně nezávislosti ruské justice113 se stále může 

jevit jako instrument zneužívaný k dosažení a upevnění nelegitimní politické moci.114 Zároveň 

je třeba připustit, že většina Rusů tamní právní systém tímto způsobem nevnímá. Jak ve své 

detailní práci popisuje Kathryn Hendley, Rusům, kteří aktivně nevstupující do světa politiky, 
naopak zajišťuje relativně efektivní ochranu jejich práv.115  
3.2 Maďarsko 
 

3.2.1 Počátky maďarského ústavního soudnictví 
 

Podobně jako v dalších státech bývalého Východního bloku, i maďarská právní kultura se po 

pádu komunistického režimu vyrovnávala s odkazem právní kultury socialistické. András Jakab 
a Johanna Frölech znázornily předrevoluční přístup k interpretaci práva skrze citaci předního 

socialistického právního teoretika Imreho Szabó, který nekompromisně odmítal užití 

teleologické metody interpretace práva. Ta je v jeho očích redukována na nástroj, kterým se 

soudce při svém rozhodování nepřípustně odklání od vůle zákonodárce a nahrazuje ji vlastním 

arbitrárním uvážením. Jediný cíl, který lze při interpretaci práva podle Szabó sledovat, přitom 

spočívá právě v rozpoznání skutečné a původní vůle zákonodárce.116 Jak ukazuji dále, způsob 

rozhodování maďarského ústavního soudu (MÚS) v prvních letech jeho existence představoval 

radikální odklon od právní dogmatiky, kterou Szabó reprezentoval. 
Obdobně jako tomu bylo v Rusku, i Maďarsko před rokem 1990 postrádalo takřka jakoukoli 

tradici ústavního soudnictví. V roce 1983 sice byla komunistickým režimem zřízena Komise 

pro ústavní právo, ta však neměla pravomoc prohlásit právní předpisy za protiústavní.117 Zákon, 

kterým byl zřízen ústavní soud, byl přijat hned v roce 1989,118 přičemž se jednalo o první 

 113 Srov. TROCHEV, A.: Judicial Selection in Russia: Towards Accountability and Centralization. In: MALLESON, K., RUSSEL, P., H.: Appointing Judges in an Age of Judicial Power: Critical Perspectives from around the World. University of Toronto Press, 2006 s. 375-389. 114 Viz např. SOLOMON, Jr., P., H.: Authoritarian legality and informal practices: Judges, lawyers and the state in Russia and China. Communist and Post-Communist Studies, 2010, roč. 43, č.. 4, s. 351-362. 115 HENDLEY, K.: Everyday Law in Russia. Cornell University Press, 2017. 116 JAKAB, A., FROHLICH, J.: The Constitutional Court of Hungary. In: JAKAB, A., DYVEVRE, A., ITZCOVICH, G.: Comparative Constitutional Reasoning. Cambridge University Press, 2017, s. 396.  117 SZENTE, Z., Hungary: Unsystematic and Incoherent Borrowing of Law. The Use of Foreign Judicial Precedents in the Jurisprudence of the Constitutional Court, 1999-2010. In GROPPI, PONTHOREAU, 2013, 
opět. cit. s. 256. 118 Zákon č. XXXII/1989. 
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organický zákon, jehož schválení je v Maďarsku podmiňováno souhlasem dvou třetin členů 

parlamentu.119 MÚS svoji činnost zahájil prvního ledna následujícího roku.  
Zajímavou podobu MÚS s jeho ruským protějškem lze spatřovat v poměrně rozsáhlých 

pravomocech, kterými byl hned zkraje svého fungování nadán, stejně jako v relativně 

významné roli, kterou sehrál v politickém dění porevolučního období. Jak vysvětluje Gábor 

Halmai, bylo tomu tak proto, že MÚS byl zřízen ještě před konáním prvních demokratických 

voleb, kdy stále zasedal parlament ovládaný komunistickou stranou.120 Mezi pravomoci MÚS 

tak patřila např. i kontrola ústavnosti návrhů zákonů.121 Jeho roli navíc posilovala absence 

správního soudnictví či úřadu ombudsmana.122 Na druhou stranu zákon o ústavním soudu 

z komparativního hlediska poněkud neobvykle zužoval právo obrátit se na MÚS s ústavní 

stížností.123 Mohlo se tak stát pouze po vyčerpání všech opravných prostředků na ochranu práv, 

a to za situace, kdy rozhodnutím dotčená osoba zároveň namítala, že předpis, na jehož základě 

bylo příslušné rozhodnutí vydáno, je protiústavní.124 
Jak později připustil první prezident MÚS László Sólyom, široké pravomoci, kterými byl MÚS 

nadán, mu umožnily určit roli, jakou mělo soudnictví hrát při zrodu nové demokracie.125 
Catherina Dupré v této souvislosti upozorňuje, že Maďarsko té doby nedisponovalo větším 

počtem odborníků, kteří by mohli k takovému robustnímu procesu přispět svými znalostmi, což 

nahrávalo vyniknutí mimořádně silných osobností, které svým profilem zastínily i samotné 

instituce, jejichž byly součástí.126 Jednou z takových osobností byl právě Lászlo Sólyom.  
Tzv. první MÚS fungující v období mezi lety 1990 a 1998 je běžně označován jako Sólyomův 

soud, neboť to byl právě jeho prezident, který byl jeho nejviditelnější osobností a který se 

postaral o prominenci MÚS i za maďarskými hranicemi.127 Mezinárodní odbornou veřejnost 

 
119 Srov. DRINÓCZI, T.: Legislation in Hungary. In KARPEN, U., XANTHAKI, H.: Legislation in Europe: A Country by Country Guide. Oxford/New York/Dublin: Hart Publishing, 2020, s. 239. 120 HALMAI, G.: The Hungarian Approach to Constitutional Review: The End of Activism? The First Decade of the Hungarian Constitutional Court. In: SADURSKI, W (eds.): Constitutional Justice, East and West: Democratic Legitimacy and Constitutional Courts in Post-Communist Europe in A Comparative Perspective. 
Haag, Londýn, New York: Kluwer Law International, 2002, s. 230. 121 Ibid. Není bez zajímavosti, že se MÚS této pravomoci sám vzdal v roce 1991 s odůvodněním, že touto cestou 

nepřípustně zasahuje do legislativního procesu. 122 Ibid. 123 Ibid, s. 232. 124 Ibid. 125 Ibid, s. 234. 126 DUPRÉ, C.: Importing the Law in Post-Communist Transitions: The Hungarian Constitutional Court and the Right to Human Dignity. Oxford/Portland Oregon: Hart Publishing, 2003, s. 189. 127 Ibid. 
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MÚS zaujal především svým aktivistickým přístupem128 a intenzitou, s jakou se odvolával na 

rozhodnutí zahraničních soudů. 
3.2.2 Komparace v rozhodování „prvního“ MÚS 
 

Takřka ikonickou se v tomto ohledu stala judikatura prvního MÚS týkající se práva na lidskou 
důstojnost, která si zaslouží podrobnější komentář. Při pátrání po obsahu tohoto základního 

práva byla MÚS inspirací především judikatura Spolkového ústavního soudu.129 V pojetí MÚS 

se koncept lidské důstojnosti stal zdrojem dalších základních práv (v angličtině tzv. mother-
right, Kühn je označuje jako „subsidiární základní právo“)130, a to včetně těch, které nebyly 

v maďarské ústavě výslovně uvedeny.131 Tuto doktrínu převzal MÚS z německé 

jurisprudence,132 a to v odůvodnění rozhodnutí týkajícího se práva odborů zastupovat své členy 

i v případech, kdy k tomu nebyl ze strany těchto členů udělen souhlas.133 Podle MÚS toto 

pravidlo zasáhlo do práva jednotlivce na sebeurčení, které odvodil z čl. 54 odst. 1 maďarské 

ústavy, tedy z článku garantující každému právo na život a lidskou důstojnost. První MÚS se 

pak o právo na lidskou důstojnost opíral v odůvodnění celé řady dalších významných 

rozhodnutí, ve kterých pojetí lidské důstojnosti dále rozpracoval. Za zmínku stojí např. 

rozhodnutí, ve kterém shledal protiústavním trest smrti134 či rozhodnutí o potratech.135 Dupré 
však identifikovala hned 21 lidských práv, které první MÚS z práva na lidskou důstojnost 

dovodil.136 Autorka přitom ve velmi podrobné analýze ukazuje,137 jak MÚS ve své argumentaci 

důsledně následuje Spolkový ústavní soud, aniž by přitom tuto skutečnost svým adresátům vždy 

vyjevil, zpravidla se omezujíc na zdánlivě neutrální odkaz na „moderní ústavy“.138 Tímto 

 
128 Srov. SCHWARTZ, H.: The Struggle for Constitutional Justice in Post-Communist Europe. The University of Chicago Press, 2000, s. 87-108. 129 Ibid, s. 63. 130 KÜHN, 2003, s. 111, pozn. pod čarou č. 26. 131 Srov. SAJÓ, A.: Reading the Invisible Constitution: Judicial Review in Hungary. Oxford Journal of Legal Studies, 1998, roč. 15, č. 2, s. 259. 132 Koncept subsidiárního základního práva podle Dupre není přímo používán Spolkovým ústavním soudem. Setkat se s ním lze v práci německého právního teoretika a odborníka na pracovní právo Hanse Carla Nepperdeyho. Viz NIPPERDAY, H. C.: Freie Entfaltung der Persönlichkeit. In: BETTERMANN, K., A., NEUMANN, F., I., NIPPERDEY, H., C., (eds.): Die Grundrechte. Handbuch der Theorie und Praxis der Grundechte. Berlin: Duncker und Humblot, 1962, s. 759. 133 Rozhodnutí MÚS č. 8/1990. 134 Rozhodnutí MÚS č. 23/1990. 135 Rozhodnutí MÚS č. 64/1991. 136 Dupré, 2003, opět. cit., s. 69-70.  137 Ibid, s. 66 a násl. 138 Ibid, s. 67. 
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způsobem se MÚS vyhýbal nařčení z ideologické podjatosti, byť pod pojmem „moderní 
ústava“ se ve skutečnosti vždy skrývala ústava západní, liberální.139 
Aktivistický přístup prvního MÚS se setkal i s kritickými ohlasy. Za obzvláště kontroverzní je 
označován koncept neviditelné ústavy, který Sólyom zformuloval v již citovaném rozhodnutí, 
které se týkalo zákazu trestu smrti. Skrze tento teoretický koncept byl MÚS podle Sólyoma 

oprávněn definovat teoretická východiska maďarské ústavy a na jejich základě ji také měnit140. 
Halmai, který koncept brání jako efektivní způsob pro prosazení principů konstitucionalismu 
v posttotalitním prostředí141, za jeho hlavního kritika označuje Bélu Pokola, soudce současného 

MÚS, podle kterého se jednalo o koncept zcela nelegitimní. Neviditelnou ústavu jakožto 
neblahý příklad technokratického přístupu ke kontrole politické moci, který vytvořil podhoubí 

pro vzestup populistické politiky, však kritizují i Blokker142 či Sadurski143.  
3.2.3 Komparace v rozhodování „druhého“ MÚS 
 

Jak bylo naznačeno výše, MÚS byl za Sólyomovy éry charakteristický svým soudcovským 

aktivismem144. Jak sám Sólyom předpověděl, 145 v tomto ohledu se MÚS s rokem 1998 mění a 

za působení nového předsedy Jánose Neméthyho se stává zdrženlivějším.146 Z hlediska ochoty 
hledat inspiraci v zahraniční však k radikální změně, alespoň zdánlivě, nedochází. Szente sice 
tvrdí, že k jistému zmírnění v procesu „importu práva“ ze strany MÚS v období 1999-2010 
dochází,147 jak však ukazuje poměrně rozsáhlá kvantitativní analýza Eszter Bodnár, v průměru 

se jedná o pokles zanedbatelný.148 Za zmínku stojí, že Szenteho analýza důkladněji kategorizuje 
oblasti, ve kterých MÚS rozhoduje, a všímá si tak, že při vyčlenění rozhodnutí týkajících se 

 
139 Ibid, s. 161. 
140 Pro anglický překlad toho rozhodnutí viz SÓLYOM, L., BRUNNER, G.: Constitutional Judiciary in a New Democracy: The Hungarian Constitutional Court. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2000, s. 118-138. 
141 HALMAI. G.: Silence of transitional constitutions: The „invisible constitution“ concept of the Hungarian Constitutional Court. International Journal of Constitutional Law, 2018, roč. 16, č. 3, s. 983-984. 
142 BLOKKER, P.: New Democracies in Crises? A Comparative Constitutional Study of the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania and Slovakia. London: Routledge, 2014.  
143 SADURSKI, W.: Transitional Constitutionalism: Simplistic and Fancy Theories. In: CZARNOTA, 
KRYGIER, SADURSKI, 2005, opět. cit., s. 22. 144 Srov. HALMAI, G.: 2002, opět. cit., s. 249. Gábor Halmai zde s odkazem na kategorizaci vrcholných soudů 

Bernarda Schwartze přirovnává první MÚS k Warrenově soudu v USA. 145 Ibid. 146 DUPRÉ, 2003, opět. cit., s. 189. 147 SZENTE, 2013, opět. cit., s. 272. 148 Srov. BODNÁR, E.: The Use of comparative law in the practive of Hungarian Constitutional Court: An empirical analysis (1990-2019). Hungarian Journal of Legal Studies. 2020, roč. 20, č. 1, s. 5, graf č. 1. 
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referend a regionální správy se celkový poměr rozhodnutí obsahujících odkaz na zahraniční 

rozhodnutí zhruba o jeden procentní bod zvyšuje, ze dvou procentních bodů na cca 3 %.149 
Studie Erdósa a Tanács-Mandáka se zaměřuje na období mezi lety 2012-2016.150 Autoři 

zjišťují, že ve sledovaném období MÚS citoval zahraniční zdroje v 3,03 % případů, což je údaj, 

který se přibližně shoduje s těmi obsaženými v komparativní analýze Eszter Bodnár.151 Během 

tří dekád činnosti MÚS je tak podle citovaných údajů příklon ke komparaci nepatrně 

rozšířenější právě v období po roce 2010. Je však třeba dodat, že tyto statistiky samy o sobě 

zcela věrný obraz o komparaci v judikatuře MÚS neposkytují. 
Jak v obecné rovině konstatují Erdós a Tanács-Mandák, MÚS patří mezi ty ústavní soudy, které 

jsou k užití komparace v odůvodnění svých rozhodnutí otevřeny.152 Zmiňují však také rozdíl 

mezi Sólyomovým soudem a těmi, které následovaly. Nejvíce podle nich MÚS čerpal inspiraci 

ze zahraniční právě během prvních osmi let své existence, což citovaným statistikám 

odporuje.153 Jak však vyplývá z výše citované práce Catherine Dupré (a jak připouští i 

Bodnár),154 MÚS během Sólyomovi éry významně čerpal z judikatury Spolkového ústavního 

soudu (ovšem i dalších „západních“ soudů),155 aniž by na ni explicitně v odůvodnění 

odkazoval.156  
Výjimečnost práce s komparativní argumentací v podání Sólyomova soudu spočívala i ve 

způsobu, se kterým k této interpretační metodě přistupoval. Szente ve své práci rozlišil pět cílů, 

které může ústavní soud při užití komparativní argumentace sledovat. V první řadě se může 

jednat o čistě formální citaci s pouhou ilustrativní hodnotou.157 Dále může soudce při 

komparaci ii) pátrat po alternativních zdrojích legitimity pro své rozhodnutí;158 iii) opřít se o 

sílu zahraničního precedenčního rozhodnutí při hledání podpory pro vlastní postoje;159 iv) 
hledat zdroje nových myšlenek a argumentů160 a v) usilovat o vnitrostátní adaptaci ucelených 

interpretačních doktrín či právních konceptů.161 Sólyomův soud přitom podle Szenteho jako 
 

149 SZENTE, 2013, opět. cit., s. 260. 150 ERDÓS, C., TANÁCS-MANDÁK, F.: Use of Foreign Law in the Practice of the Hungarian Constitutional Court – With Special Regard to the Period between 2012 and 2016. In: FERRARI, 2019, opět. cit. s. 618-649. 151 BODNÁR, 2020, opět. cit., s. 5, graf č. 1. 152 ERDÓS, TANÁCS-MANDÁK, 2019, opět. cit., s. 636. 153 Ibid. 154 BODNÁR, 2020, opět. cit., s. 5. 155 Zdaleka nejvíce se však jednalo o inspiraci právě z Německa.  156 Viz výše v této podkapitole. 157 SZENTE, 2013, opět. cit., s. 266. 158 Ibid, s. 267. 159 Ibid. 160 Ibid., s. 268. 161 Ibid., s. 269. 
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jediný sledoval poslední z uvedených cílů.162. Kromě výše zmíněné doktríny subsidiárního 

základního práva si MÚS v tomto období dále přisvojil např. doktrínu „živé ústavy“ či 

Dworkinovu koncepci rovnosti v důstojnosti a v právech a pozitivní diskriminace.163 
Szente si dále všímá, že v žádném ze sledovaných období MÚS nezformuloval ucelený 

metodologický přístup pro užití komparativního argumentu.164 MÚS navíc dodnes postrádá 

analytické oddělení, které by soudcům připravovalo komparativní analýzy. Je tak na samotných 

soudcích, potažmo jejich asistentech, jak se k otázce komparace postaví, respektive zdali jsou 

pro užití této interpretační metody odborně vybaveni. Tyto skutečnosti tak mohly přispět ke 

změně, kterou ve vztahu ke komparaci znamenala personální obměna MÚS po roce 1998. Jak 
je uvedeno výše, počet odkazů na zahraniční zdroje v rozhodování druhého MÚS je, alespoň 

na první pohled, srovnatelný s tím prvním. V období 1999–2010 se však již častěji jednalo o 

Szentém popsaný ilustrativní cíl, který při komparaci soudci MÚS sledovali. Szenté v tomto 
období naopak neidentifikoval jediný případ, ve kterém by se soudci pokoušeli o inkorporaci 

nové právní doktríny či konceptu.165 
3.2.4 Komparace MÚS po roce 2010 
 

I přes nepatrný statistický nárůst užití komparace po roce 2010 pak lze za zásadní změnu označit 
přístup, který vůči komparaci zastávají někteří ze soudců najmenovaných do řad MÚS právě 

po tomto roce. Ten přitom zřejmě souvisí s výběrem osobností, které na ústavním soudu 

preferuje strana Fidesz, která je v Maďarsku u moci nepřetržitě právě od roku 2010166. 
Szenté a Halmai ve svých publikacích popisují proces jmenování ústavních soudců, který 
garantoval rovné postavení zúčastněných politických stran, což efektivně vedlo k 
relativně nadstranickému přístupu jak při výběru kandidátů, tak i při následném hlasování.167 
Toto vyvážené nastavení však došlo v roce 2010 výrazných změn, kdy strana Fidesz obsadila 

dvě třetiny křesel v maďarském parlamentu. Tato ústavní většina straně Fidesz umožnila ještě 

 162 Ibid. 163 Ibid. 164 Ibid., s. 271. 165 Ibid., s. 269. 
166 Fidesz jako konzervativní pravicová strany pod vedením Viktora Orbána zvítězila již ve volbách v roce 1998 a 2002. Pravicovou vládní koalici však v roce 2002 vystřídala koalice levicových stran pod vedením Maďarské socialistické strany (MSZP), která se u moci udržela až do roku 2010. V těchto volbách maďarští socialisté 

propadli, a to i proto, že v roce 2006 byla zveřejněna nahrávka tehdejšího premiéra za MSZP Ference Gyurcsánye, 

ve které popsal, jak strana pod jeho vedením opakovaně veřejnosti lhala o stavu maďarské ekonomiky. Srov. GESSLER, T., KYRIAZI, A.: Hungary – A Hungarian Crisis or Crisis in Hungary? In: HUTTLER, S., KRIESI, H.: European Party Politics in Times of Crisis. Cambridge: Cambridge University Press, 2019, s. 176  167 Ibid, s. 258; HALMAI, 2002, opět. cit., s. 228-230.  
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tentýž rok proces nominace kandidátů reformovat. Od té doby není počet členů parlamentní 

komise založen na paritním principu politických sil, nýbrž odráží rozložení těchto sil 

v maďarském parlamentu. Fidesz tak od té doby ovládá nominace ústavních soudců, stejně jako 

volbu předsedy MÚS, kterou nová ústava (Základní zákon Maďarska) účinná od roku 2012 

svěřila do rukou parlamentu168. 
Jak Szente ukazuje v jedné z pozdějších studií, vliv Fideszu se významně projevil na 

nezávislosti169 i politické orientaci nově jmenovaných soudců MÚS.170 Konzervativně-
nacionalistický přístup blízky Fideszu se navíc začal projevovat zřejmě také v přístupu ke 

komparaci v rozhodnutích MUS.171 V souhlasném stanovisku k rozhodnutí MÚS z roku 2013 
jeden z nově jmenovaných soudců, Béla Pokol, uvádí, že MÚS nemá v odůvodnění svých 

rozhodnutí hledat v zahraničí jakoukoliv inspiraci, neboť tím porušuje svoji povinnost 

rozhodovat výhradně na základě maďarského Základního zákona.172 Zahraniční inspirace by 

podle Pokola měla mít maximálně ilustrativní význam, a naopak by neměla představovat přímý 

podklad konkrétního soudního rozhodnutí. Z jeho pohledu se dokonce analyzovaná zahraniční 

rozhodnutí nesmí objevit v publikované verzi rozhodnutí MÚS.173 
3.2.5 Shrnutí 
 

Byť empirické studie ukazují MÚS jako instituci stále otevřenou vůči zahraniční inspiraci,174 
trendy popsané především Szentem napovídají, že se od dob Sólyomova soudu mnohé změnilo. 

Komparace ztrácí pro současné soudce MÚS na významu, případně je jimi přímo 

delegitimizována. Část těchto změn lze samozřejmě vysvětlit tím, že řadu zahraničních doktrín 

a koncepcí již MÚS přejal. Nelze však ignorovat ani slábnoucí soudcovskou nezávislost či 

profil nově jmenovaných soudců, kteří svým „anti-aktivistickým“ přístupem stojí v kontrastu 
s tím, jak si MÚS počínal během prvních let své existence. Nebylo by tak úplným překvapením, 

pokud by se MÚS komparaci v dohledné době spíše vyhýbal. 
 168 SZENTE, 2013, opět. cit., s. 258-259. Není bez zajímavosti, že Základní zákon rozšířil možnost obrátit se na 

MÚS širšímu okruhu osob, když umožnil podat ústavní stížnost i v případech, kdy je napadána protiústavnost 

rozhodnutí soudu nebo správního orgánu, aniž by zároveň musela být namítána protiústavnost právního 

předpisu, na jehož základě bylo rozhodnutí vydáno. 169 Srov. SZENTE, Z.: The Political Orientation of the Members of the Hungarian Constitutional Court between 2010 and 2014. Constitutional Studies. 2016, č. 1, s. 132. 170 Ibid., s. 138 a násl. 171 Srov. BODNÁR, 2020, opět. cit., s. 19. 172 Rozhodnutí MÚS 33/2013, odstavce 39-40. 173 Ibid. 174 Podobně jako tomu je v dalších východoevropských státech, MÚS se v tomto ohledu odlišuje od soudů 

obecných. 
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3.3 Polsko 
 

3.3.1 Počátky polského ústavního soudnictví 
 

Podobně jako v Maďarsku, i polský komunistický režim v 80. letech minulého století přivolil 

ke zřízení instituce, která byla, alespoň formálně, nadána pravomocí kontroly ústavnosti 

právních předpisů. Stalo se tak v reakci na nepokoje namířené proti vládě komunistické strany, 

které vedly ke zformování odborů, později představujících jedno z center protirežimního 

odporu.175.V roce 1982 tak komunistická strana oznámila záměr ustanovit „nezávislý soudní 

orgán“, který by byl povolán ke kontrole ústavnosti všech polských právních předpisů.176 
Nakonec se tak stalo novelou polské ústavy z roku 1952, do které byl vložen čl. 33a zakotvující 

existenci Ústavního tribunálu (ÚT/Tribunál). Zákon, který tuto ústavní novelu prováděl, byl 
však přijat až v roce 1985. Tento rok byl ÚT také zřízen. 
Brzezinski a Garlicki v roce 1995 poznamenávají, že existence ÚT byla v Sovětském svazu 

unikátem představujícím radikální odklon od ortodoxní komunistické politiky.177 Byť bylo 

ustanovení ÚT polským komunistickým režimem vyzdvihováno,178 není velkým překvapením, 

že ÚT měl navodit především „iluzi ústavní legality postrádající schopnost reálně působit na 

tehdejší totalitní režim“.179 Pravomoci ÚT byly tomuto cíli také přizpůsobeny. ÚT např. nemohl 

provádět kontrolu souladu legislativy s přijatými mezinárodními smlouvami či vyvolat řízení o 

kontrole ústavnosti právních předpisů dříve než pět let po jejich vydání.180 Nejzajímavějším 

zřejmě bylo ustanovení čl. 6 zákona o ústavním soudu z roku 1985, podle kterého nebylo 

rozhodnutí o protiústavnosti právního předpisu bez dalšího právně závazné. ÚT takové 

rozhodnutí předkládal dolní komoře polského parlamentu (Sejmu), který měl během šesti 

měsíců rozhodnout, zdali dvou třetinovou většinou rozhodnutí odmítne, nebo jej přijme a 

provede patřičná opatření181. 

 
175 Srov. CIRTAUTAS, A., M.: The Polish Solidarity Movement: Revolution, democracy and natural rights. Routledge Studies of Societies in Transition, 1997, s. 181.  176 Srov. BRZEZINSKI, M., F.: The Emergence of Judicial Review in Eastern Europe: The Case of Poland. The 
American Journal of Comparative Law, 1993, roč. 41, č. 2, s. 153-200. 177 BRZEZINSKI, M., F., GARLICKI, L.: Judicial Review in Post-Communist Poland: The Emergence of a rechtstaat? Stanford Journal of International Law, 1995, roč. 31, č. 1., s. 25. 178 Ibid., s. 24. 179 Ibid., s. 26. 180 Ibid., s. 25. 
181 Anglická verze znění tohoto zákona je dostupná na: https://www.asgp.co/sites/default/files/documents//MNTINVDETJUNQQJKBKPJDFGPYDTHMU.pdf  

https://www.asgp.co/sites/default/files/documents/MNTINVDETJUNQQJKBKPJDFGPYDTHMU.pdf
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Porevoluční reforma ÚT byla přijata ještě před koncem roku 1989. Podobně jako v Maďarsku, 

i v Polsku byly pravomoci ÚT upraveny tak, aby byl Tribunál schopen posuzovat činnost 

komunistické strany.182 Ustanovení, podle kterého ÚT předkládá rozhodnutí o zrušení napadené 

legislativy zpět Sejmu, však zůstalo v platnosti až do roku 1997.183 Vzhledem k tomu, že 

provedení změn v návaznosti na rozhodnutím ÚT bylo vždy právě na Sejmu, jevila se takováto 

úprava jako zajímavé a efektivní řešení vzájemných vztahů mezi oběma institucemi. Sejm svoji 
pravomoc odmítnout rozhodnutí ÚT ovšem příliš často nevyužíval.184 V roce 1997 pak byla 
přijata nová ústava, která toto nastavení opustila, přičemž podle Wiktora Osiatynksiho, 
významného středoevropského právního vědce jednoho a jednoho z expertů podílejících se na 

její přípravě, polský ústavní systém v řadě ohledů přiblížila tomu německému.185  
3.3.2 Komparace v rozhodování ÚT 
 

K Německu se následně ve svých rozhodnutích začal stáčet i ÚT. Granat zmiňuje, že 

v porevolučním Polsku existoval poměrně široký konsensus ohledně zásadního významu 

konceptu právního státu ve formujícím se polském ústavním systému.186 Judikatura ÚT, která 

tento koncept rozpracovávala, byla přitom významně inspirována právě německým Základním 

zákonem a judikaturou Spolkového ústavního soudu.187 Tyto tendence podle Granat vrcholí 

vydáním rozhodnutí K 45/07 a SK 22/02, která podle autorky vymezují v prvním případě 

substantivní a v druhém formální prvky právního státu.188 Např. v rozhodnutí K 47/07 
zabývajícím se správou soudů ministerstvem spravedlnosti ÚT analyzoval a zohlednil 

relevantní ustanovení německého zákona o soudnictví189 a zákona o fungování a struktuře 

soudnictví,190 stejně jako základní principy obsažené v relevantní judikatuře Spolkového 
ústavního soudu.191 Principy obsaženými v judikatuře svého německého protějšku se ÚT 

inspiroval také v rozhodnutích posuzujících ústavní konformitu smlouvy o přístupu Polska do 

 
182 BRZEZINSKI, GARLICKI, 1995, opět. cit. s. 26, poznámka č. 66. 183 GRANAT, M., Comparative Analysis in the Case Law of the Constitutional Tribunal of Poland. In 
FERRARI, 2019, opět. cit. s. 569. 
184 BRZEZINSKI, GARLICKI, 1995, opět. cit. s. 46.  185 Podle Osiatynskiho polská ústava z roku 1997 přiblížila Polsko k německému „kancléřskému systému.“ Viz OSIATYNSKI, W.: Paradoxes of Constitutional Borrowing. International Journal of Constitutional Law, 2003, 
roč. 1, č. 2, s. 255, poznámka č. 39. 186 GRANAT, 2019, opět. cit., s. 574. 187 Ibid., s. 575-576. 188 Ibid., s. 575. 189 Deutsches Richtergesetz č. 4/1972, BGB1, para. 713. 190 Gerichttsverfassungsgesetz č. 5/1975, BGB1, para. 1077. 191 GRANAT, 2019, opět. cit., s. 576. Další odkazy na zahraniční úpravu, konkrétně z Rakouska, Maďarska a 

Francie, měly podle Granat pouze ilustrativní charakter. 
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EU192 a Lisabonské smlouvy.193 Na základě analýzy těchto a několika dalších rozhodnutí194 
dochází Granat k závěru, že ÚT je užití komparativní argumentace obecně nakloněn.195  
K obdobným závěrům dochází také Paprocka, která má za to, že vstřícnost ÚT vůči 

komparativní argumentaci lze vyvozovat již z formulace obsažené v preambuli polské ústavy, 

která zmiňuje „potřebu spolupráce všech zemí pro dobro lidstva“, stejně jako ve významné roli 

zahraničních expertů při její tvorbě.196 Autorka dále zmiňuje absenci ustálené metodologie, 

kterou by ÚT při provádění komparace následoval.197  
Také Paprocka v judikatuře postrádá upřesnění role, kterou má komparativní argument při 

rozhodování soudců ÚT zastávat.198  Na podporu svých tezí odkazuje na rozhodnutí, ve kterých 

se ÚT omezuje na obecnou zmínku o existenci zahraničního rozhodnutí soudu, aniž by však 

byly upřesněny jakékoli okolnosti citovaného případu, stejně jako význam, který při 

rozhodování komparace nakonec sehrála.199 
Je třeba poznamenat, že závěry obou výše citovaných autorek postrádají oporu v kvantitativní 

analýze, která by jejich poznámkám o komparaci v judikatuře ÚT dodala na přesvědčivosti. 

Dozajista je pak obtížné uspokojivě prokázat tvrzení o vlivu určité části preambule polské 

ústavy na sklony ústavních soudců opírat se ve svých rozhodnutích o určitou interpretační 

metodu, obzvláště pokud tak soudci nikde explicitně nečiní. Přesvědčivější vysvětlení v tomto 
ohledu tak nabízí např. Michal Bobek. Ke vstřícnosti vůči komparaci ze strany polských (a 

maďarských) ústavních soudců podle něj přispívá zdánlivě prostý fakt, že jejich soudci mají 

dostatek času se komparaci věnovat. Agendě ÚT totiž dominuje abstraktní kontrola ústavnosti, 

která ústí v menší nápad nežli v případě, kdy se ústavní soud musí zabývat velkým množstvím 
ústavních stížností.200 
Bobkova práce obsahuje i stručnou kvantitativní analýzu užití komparace ze strany ÚT. Bývalý 

předseda analytického oddělení ÚT Marcin Wiaçek autorovi zkompletoval údaje o referencích 

na „zahraniční právní systémy“ v judikatuře ÚT za období 2001-2005. Z 603 případů jich 

 
192 Rozhodnutí K 18/04. 193 Rozhodnutí K 32/09. 194 Rozhodnutí K 18/04, a především pak rozhodnutí „uneseného letadla (RENEGADE plane case)“ K 44/07. 195 GRANAT, 2019, opět. cit., s. 586-587. 196 PAPROCKA, A.: An argument from Comparative Law in the Jurisprudence of the Polish Constitutional Tribunal. Adam Mickiewicz University Law Review, 2018, roč. 8, s. 241. 197 Ibid., s. 242. 198 Ibid. 199 Ibid., pozn. č. 24. Příklady těchto nedostatků spatřuje v odůvodnění rozhodnutí ÚT P 2/02 a SK 56/04.  200 BOBEK, 2013, opět. cit., s. 256. 
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obsahovalo určitou formu komparace 33, což představuje zhruba pěti procentní podíl.201 V 
tomto období tak ÚT v četnosti odkazů na zahraniční zdroje předčil i MÚS.202 
Zdaleka nejpodrobnější obraz o komparaci v judikatuře ÚT nabízí studie Joanny Krzeminska-
Vamvaky.203 Práce vydaná v roce 2012 se velmi důkladně věnuje oběma uplynuvším dekádám 

existence ÚT a hodnotí je právě z hlediska užití komparace. Shromážděná data analyzující 

judikaturu ÚT mezi lety 1991 a 2011 odhalují setrvalý trend nárůstu případů, ve kterých soudci 

odkazují na zahraniční rozhodnutí či legislativu.204 V letech 1991–1999 byl zahraniční zdroj 

citován zhruba v 7,5 % všech případů s vrcholem v roce 1994, kdy se objevil hned v 16,2 % 
rozhodnutí. Poměr dále rostl mezi lety 2000 až 2009, kdy se komparace vyskytovala dokonce 
v cca 8,4 % všech rozhodnutí.205  
Podle Krzeminska-Vamvaky se navíc jednotlivá období zajímavě liší ve způsobu, s jakým 

ústavní soudci ke komparaci přistupovali. V 90. letech 20. století se ÚT při komparaci 

omezoval na obecné odkazy na „další demokratické státy“, skrze které se snažil posílit nově 

nabyvší polskou „demokratickou kredibilitu“.206 Skrze hledání styčných bodů mezi 

západoevropskými právními systémy a těmi polskými se ÚT podle autorky snažil rovněž 

zkonstruovat novou identitu odvozenou od evropských demokratických tradic.207 Zahraniční 

inspiraci tak soud hledal při řešení rozmanitých právních otázek, počínaje těmi týkajícími se 

dělby moci208 a konče problematikou daňové úpravy209 či práv nascitura.210 
Komparace se v judikatuře ÚT mezi lety 2000 a 2005 objevovala především v případech 

týkajících se základních lidských práv. Tomuto období je podle Krzeminska-Vamvaky vlastní 

navázání soudního dialogu ÚT s dalšími západními vrcholnými soudy. ÚT se tak mírně odklání 

od srovnávání platné zahraniční legislativy a více se zaměřuje na zahraniční judikaturu.211 
V posledním sledovaném období citované studie (2006-2011) dochází na straně ÚT k další 

obměně ve způsobu práce s komparací. Rozhodnutí jsou totiž častěji podepřena podrobnou 

 201 Ibid. 202 Viz podkapitola zaměřená na Maďarsko. 203 KRZEMINSKA-VAMVAKA, J.: Courts as Comparatists: References to Foreign Law in the case-law of the Polish Constitutional Court. NYU School of Law, Jean Monnet working paper, 2012, č. 5. 204 Ibid., s. 17. 205 Ibid., s. 18-19. 206 Ibid., s. 23. 207 Ibid. 208 Rozhodnutí K 19/95. 209 Rozhodnutí K 17/97. 210 Rozhodnutí K 26/96. 211 KRZEMINSKA-VAMVAKA, 2012, opět. cit., s. 26. 
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komparativní analýzou, které je nezřídka kdy věnována celá kapitola odůvodnění.212 ÚT i 

nadále hledá zahraniční inspiraci především při rozhodování případů týkajících se lidských práv 

a také členství Polska v EU.213 Není rovněž bez zajímavosti, že se o komparativní argumentaci 

ve svých podáních začínají opírat i účastníci řízení před ÚT, což podle Krzeminska-Vamvaky 
demonstruje obecný konsensus ÚT a odborné veřejnosti ohledně akceptace tohoto typu 

argumentace.214 
Krzeminska-Vamvaka se ve své práci přidává ke kritice absence ustálené metodologie užití 

komparativního argumentu ze strany ÚT.215 Jako jeden z hlavních nedostatků metodologického 

přístupu ÚT identifikuje nevoli ÚT přiblížit širší kontext, který vedl zahraničního zákonodárce 
k přijetí dané legislativy či soudce k vydání citovaného rozhodnutí,216 který je přitom pro 

důsledné zhodnocení vybraného řešení případu zásadní.217 Autorka však dodává, že s četnějším 

vypracováním důkladných komparativních analýz tento problém lehce ustupuje do pozadí.218 
Dalším příkladem metodologického nedostatku je i účelový výběr porovnávané judikatury a 

legislativy, který si soudce uzpůsobuje tak, aby podpořil zvolené řešení projednávané věci, 
které by však učinil i bez ohledu na tuto „analýzu.“219 
Polský ÚT podle Krzeminska-Vamvaky hojně využíval komparaci k zaplnění mezer 

v porevolučním polském právním systému. Cílem ÚT bylo tento právní systém propojit 
s globalizovaným světem a učinit z něj systém otevřený přeshraniční soudní spolupráci.220 Při 

této snaze přitom komparace hrála v rozhodování ÚT významnou roli, která se, převedeno do 

výše popsané Szenteho kategorizace, neomezovala jen na prosté ilustrativní příklady možného 

řešení právního problému.221 Uvedené statistiky přitom ukazují, že se ÚT inspiroval v zahraničí 

ještě častěji, nežli tomu bylo v případě MÚS. Přinejmenším s ohledem na „první“ MÚS však 

 
212 Ibid., s. 27. 213 Ibid., s. 28. 214 Ibid., s. 29. Zajímavostí, na kterou Krzeminska-Vamvaka rovněž upozorňuje, je případ rozporu v otázce užití 

komparativní argumentace mezi ÚT a polským nejvyšším soudem. Srov. ibid., s. 30. 215 Ibid., s. 37. 216 Ibid., s. 39. 217 Srov. TSUHNET, M.: The Possibilites of Comparative Constitutional Law. Yale Law Journal. 1999, roč. 108, 

č. 6, s 1269 a násl.  218 KRZEMINSKA-VAMVAKA, 2012, opět. cit., s. 39. 219 V kontextu právní komparatistiky se tato praxe označuje termínem „cherry-picking“. Srov. HIRSCHL, R.: 
Comparative Methodologies. In: MATERMAN, R., SCHÜTZE, R.: The Cambridge Companion to Comparative Constitutional Law. Cambridge University Press, 2019, s. 11-39.  220 KRZEMINSKA-VAMVAKA, 2012, opět. cit., s. 70. 221 Ibid. 
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mohou být tyto závěry zavádějící, neboť, jak bylo vysvětleno výše, v některých případech MÚS 

zahraniční inspiraci ve svém rozhodnutí nedával explicitně najevo.222 
Pro období od roku 2012 do současnosti nebyla obdobná analýza užití komparace ÚT nikým 

provedena, přičemž její samostatná realizace přesahuje možnosti této práce. Grzegorz Marón 
se pokusil o zmapování četnosti odkazů ze strany polských soudů, především však toho 

Nejvyššího a ÚT, vůči právním systémům zemí common law systému.223 Podle jeho zjištění 

jsou takové odkazy v rozhodnutí polských soudů poměrně časté, s největším pozorovaným 

nárůstem mezi lety 2010 a 2019,224 což autora vede k závěru o sbližování obou právních 

kultur.225 Vypovídající hodnota této studie je však omzená, když sice zdánlivě navazuje na 

práce, které jsou citovány i zde,226 nicméně následuje odlišné metodologickým postupy.  
V textu zaměřeném na polský ÚT nelze nezmínit problematiku krize polského soudnictví po 

roce 2015. Vlivu této krize na ochotu ÚT komparovat tak věnuji poslední část této podkapitoly. 
3.3.3 Komparace v rozhodování ÚT po roce 2015 
 

Podobně jako v dalších východoevropských státech, i v Polsku se s každým volebním obdobím 

u moci střídaly pravicové a levicové strany. Jedinou výjimku představovalo znovuzvolení 

Donalda Tuska premiérem v roce 2011, jehož středopravicová Občanská platforma však 

v následujících volbách získala o 13 % méně hlasů, nežli vítězná konzervativní strana Právo a 

spravedlnost. Ta byla jako první v porevoluční polské historii schopna sestavit vládu jedné 

strany, což se jí podařilo zopakovat i po parlamentních volbách v roce 2019. S vládou této 

strany jsou však často spojovány zásahy do nezávislosti polské justice227. Některým z jejích 

projevů je věnován zbytek této podkapitoly. 
Krizi polského soudnictví je věnován nespočet odborných prací228 a její detailnější vylíčení zde 
tak není překládáno s výjimkou stručného popisu několika událostí dotýkajících se činnosti ÚT. 

 
222 Krzeminka-Vamvaka však na tuto praxi v případě ÚT upozorňuje také. Viz ibid., s. 35.  223 MARGÓN, G.: References to Common Law in the Reasons for Judgements by Polish Courts. Review of European and Comparative Law, 2020, roč. 40, č. 1, s. 131-161. 224 Ibid., s. 136. 225 Ibid., s. 158. 226 Např. na práci Krzeminska-Vamvaky, viz ibid., s. 134, pozn. č. 134. 
227 Srov. WINTR, J.: Politický tlak na polský justiční systém v letech 2015-2019. In.: ŠIMÍČEK, V. (eds.): 

Nezávislost soudní moci. Praha: Leges, 2020, s. 113-120.  228 Srov. např. GRANAT, M.: Constitutional judiciary in crisis: The case of Poland. In: SZENTE, Z., GÁRDOS-OROSZ: New Challenges to Constitutional Adjudication in Europe. London: Routledge, 2018, první edice, s. 141-143; CZARNOTA, A.: Rule of lawyers or rule of law? On constitutional crisis and rule of law in Poland. In: IANCU, B., TANASESCU, E., S.: Governance and Constitutionalism: Law, Politics and Institutional Neutrality. London: Routledge, 2018, s. 42-55. SADURSKI, W.: Poland’s Constitutional Breakdown. Oxford University Press, 2019, s. 304. 
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ÚT se po vítězných volbách strany Právo a Spravedlnost (PiS) v roce 2015 dostal do centra 
jejího zájmu z důvodu prominentní pozice, kterou zastává v rámci polského systému dělby 

moci.229 Podle Sadurskiho vítezství PiS následovaly dvě sekvence událostí, které měly ÚT 

nejprve paralyzovat a následně transformovat v orgán, který útočí na politickou opozici, a 

naopak ve svých rozhodnutích podporuje vládnoucí stranu.230  
První z obou fází nejprve spočívala v tzv. court packingu, kdy vládní většina odmítla uznat 

regulérní jmenování tří soudců ÚT, které bylo narychlo zorganizované předchozím 

parlamentem, a místo nich dosadila nové loajální soudce.231 Zásadní kontroverze podle 

Sadurskiho doprovázely také volbu Julie Przyłębskli do pozice prezidentky ÚT,232 která 

následně stála za de-facto odstraněním Stanisława Biernata z řad soudců ÚT.233 V polovině 

roku 2017 nově dosazení soudci ÚT disponovali už většinou hlasů.234  
Jak se tato personální obměna projevila na ochotě ÚT hledat inspiraci pro svá rozhodnutí 

v zahraničí zatím nebylo komplexně popsáno. Wojciech Brzozowski nicméně poskytuje 

zajímavý vhled do změny v přístupu „nových“ soudců ÚT k interpretaci práva jako takového.235 
Ve své práci např. zmiňuje slova jednoho ze tří sporně najmenovaných soudců ÚT Lecha 

Morawskiho, který se podle svých slov pronesených na jedné z oxfordských konferencí236 ve 
svých názorech na postavení soudů inspiruje postoji Bély Pokola, který je v předchozí 

podkapitole této práce zmíněn jako jeden z největších odpůrců právní komparace 

v rozhodování MÚS. 
Brzozowski ve své práci primárně upozorňuje na proklamovanou nedůvěru „populistů“, mezi 

které zjevně řadí i Morawskiho, vůči jakékoliv metodě výkladu práva, vyjma té gramatické. To 
podle Brzozowskiho vůbec neznamená, že by se ostýchali provádět ústavní přezkum právních 

norem. Dávají však najevo, že spatřují problém v těch rozhodnutích, která shledají určitou 

 
229 KONCEWIZC, T., T.: Farewell to the separation of powers: on the Judicial Purge and the capture in the heart of Europe. [online] Verfassungsblog, 2017. Dostupné na http://verfassungsblog.de/farewell-to-the-separation-of-powers-on-the-judicial-purge-and-the-capture-in-the-heart-of-europe  230 SADURSKI, W.: Polish Constitutional Tribunal Under PiS: From an Activist Court, to a Paralysed Tribunal, to a Government Enabler. Hague Journal of the Rule of Law. 2019, roč. 11, s. 63-84. 231 Ibid., s. 65 a násl. 232 Ibid., s. 68. 233 Ibid., s. 70. 234 Ibid. 235 BRZOZOWSKI, W.: Whatever Works: Constitutional Interpretation in Poland in Times of Populism. In: 
GÁRDOS-OROSZ, F., SZENTE, Z.: Populist Challenges to Constitutional Interpretation in Europe and Beyond. London: Routledge, 2021, s. 174-192. 236 MORAWSKI, L.: The Polish Constitutional Crisis and Institutional Self-Defence. [online] Dostupné na https://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/uroczystosci_spotkania_wizyty/2017/2017_05_09_Oxford/Wystapienie_prof._L.Morawskiego_w_Oxfordzie.pdf  

http://verfassungsblog.de/farewell-to-the-separation-of-powers-on-the-judicial-purge-and-the-capture-in-the-heart-of-europe
http://verfassungsblog.de/farewell-to-the-separation-of-powers-on-the-judicial-purge-and-the-capture-in-the-heart-of-europe
https://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/uroczystosci_spotkania_wizyty/2017/2017_05_09_Oxford/Wystapienie_prof._L.Morawskiego_w_Oxfordzie.pdf
https://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/uroczystosci_spotkania_wizyty/2017/2017_05_09_Oxford/Wystapienie_prof._L.Morawskiego_w_Oxfordzie.pdf
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interpretaci dané právní normy jako protiústavní.237 Brzozowski však na názorných příkladech 

ukazuje, že v situaci, kdy se tak stalo politicky příhodným, byl nově obsazený ÚT připraven 

vydat mimořádně aktivistická rozhodnutí opřená o kreativní interpretaci právních předpisů, 

někdy balancující na (či dokonce za) hranou zneužití své pozice vrcholné soudní instituce.238 
Podobně jako Pokol, i Morawski zdůrazňuje, že soudní rozhodnutí by měla být především 

jednoduše srozumitelná pro své adresáty.239 Brzozowski však v této souvislosti dodává, že toto 

předsevzetí se projevuje mimo jiné neochotou těchto soudců odkazovat ve svých rozhodnutích 

na normy mezinárodního či evropského práva, což koresponduje se skepsí populistů vůči 

nadnárodním a mezinárodním institucím či liberálním elitám.240 Přístup současného ÚT je tak 

podle Brzozowskiho nejlépe charakterizován výše zmíněným cherry pickingem, nicméně nejen 

v kontextu přístupu k zahraničnímu či mezinárodnímu práva, nýbrž i ve vztahu ke konstrukci 

právní argumentace jako takové, což soudcům umožňuje docházet ke zcela arbitrárním 

závěrům.241 To, co autor označuje za populistický konstitucionalismus, tak podle něj vlastně 

nepředstavuje jakoukoliv novou metodu ústavní interpretace,242 nýbrž jen účelový výběr mezi 

těmito metodami, garantující politicky žádoucí řešení daného případu.243 
Při absenci podrobné kvantitativní analýzy by se z uvedeného mohlo zdát, že se ÚT od hledání 

zahraniční inspirace ve svých rozhodnutích bude v současné době odklánět. Studie Rosalindy 
Dixon a Davida Landau, na kterou v závěru citované práce odkazuje i Brzozowski, nicméně 

vykresluje o něco komplikovanější obraz. Podle autorů je totiž dominantním prvkem ústavní 

komparace v současném Polsku, jakož i v Maďarsku, změna při výběru států, se kterým se chce 

vládnoucí garnitura srovnávat. Ta konkrétně spočívá v příklonu k inspiraci z „Východu“ na 
úkor „Západu“244.  
Práce Dixona a Landau se věnuje fenoménu „vadné právní transplantace“ (abusive 
constitutional borrowing), který tezi uvedenou v předchozím odstavci problematizuje. Politická 

prohlášení o odmítání „západních“ právních konceptů se totiž na komparaci prováděné 

„autokratickými režimy“ – režimu loajálními institucemi – zdánlivě neprojevují. Inspirace 

západními zeměmi, potažmo tamními zákony a soudními rozhodnutími, se naopak v právní 

 
237 BRZOZOWSKI, W.: 2021, opět. cit. s. 180. 238 Ibid., s. 181. 239 Ibid., s. 180. 240 Ibid., s. 186 a násl. 241 Ibid., s. 188. 242 Ibid., s. 192. 243 Ibid., s. 193. 244 DIXON, R., LANDAU, D.: 1989-2019: From democratic to abusive constitutional borrowing. International Journal of Constitutional Law, 2019, roč. 17, č. 2, s. 489-496. 
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interpretaci objevuje pravidelně. Smyslem takovéto interpretace je ovšem oslabení 

demokratických právních mechanismů daného státu, nikoliv jejich posílení.245 
Za příklad této vadné transplantace práva autorům posloužilo přijetí nového mediálního zákona 

v Maďarsku v roce 2010 (respektive odůvodnění potřeby jeho přijetí), který efektivně 

omezoval právo na svobodu projevu. Vládnoucí stranou Fidesz byl nový zákon obhajován 

s odůvodněním, podle kterého právní úprava obsahuje totožná ustanovení, jako obdobné 

zákony ve Francii a Německu246. Dixon a Landau tomuto tvrzení přisvědčují, zároveň však 

dodávají, že nový zákon nebyl doplněn o jakékoliv ustanovení, které by sloužilo jako pojistka 

proti arbitrárním zásahům státní moci umožněných právě oněmi „přejatými“ normami. Tyto 

pojistky přitom západoevropské právní předpisy obsahují.247 Vadnou transplantaci práva tak 
lze podle autorů označit také jako komparaci ve špatné víře,248 pro kterou je charakteristická 

nevybíravá forma cherry pickingu. 
Dixon a Landau ve své práci nezmiňují dokument vydaný maďarským vládním úřadem pro 

média a komunikace, který právě v souvislosti s novým mediální zákonem přichází až 

s groteskně názornou demonstrací popisovaného fenoménu.249 Maďarsko každopádně není 

jediným státem, který se k této taktice uchyluje. Možná nejčastěji zmiňované je v této 

souvislosti právě Polsko. 
Pozornost vládnoucí strany PiS vůči soudům se neomezila jen na ÚT. Pomyslný vrchol mezi 
zásahy do nezávislosti polského soudnictví přestavuje tzv. „náhubkový“ zákon přijatý 14. února 

2020, novelizující několik právních předpisů, mezi nimi i zákon o organizaci obecných soudů 

a zákon o Nejvyšším soudu.250 Jak v textu rozhodnutí ve spojených případech C-558/18 a C-
563/18 shrnul velký senát Soudního dvora EU, cílem nové legislativy je „výrazně zpřísnit kárný 

režim soudců, [přičemž tento zákon stanoví], že platnost jmenování soudce nebo legitimita 

ústavního orgánu nemohou být zpochybněny soudem pod hrozbou kárného řízení proti soudci 

nebo soudcům daného soudu. Pro tytéž účely uvedený zákon stanoví, že veškerý přezkum 

stížností týkajících se nedostatku nezávislosti soudce nebo soudu spadá nyní do výlučné 

pravomoci senátu Nejvyššího soudu pro mimořádnou kontrolu a věci veřejné, který byl nedávno 

 
245 Ibid., s. 490. 246 Ibid., s. 493. 247 Ibid., s. 494. 248 Ibid., s. 495. 249 Hungary New Media Regulation. Dostupné na https://nmhh.hu/dokumentum/2791/1321457199hungary_new_media_regulation_eng_web.pdf  250 Viz PECH., L.: Dealing with „fake judges“ under EU Law: Poland as a Case Study in light of the Court of 
Justice’s ruling of 26 March 2020 in Simpson and HG. Reconnect Working paper č. 8, duben 2020. 

https://nmhh.hu/dokumentum/2791/1321457199hungary_new_media_regulation_eng_web.pdf
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zřízen a vykazuje vady, které jsou zejména stran postupu jmenování jeho členů podobné těm, 

na které Soudní dvůr poukázal u kárného senátu Nejvyššího soudu v rozsudku ze dne 
19. listopadu 2019, A. K. a další.“251 
Přijetí tohoto zákona se setkalo se silnou kritikou, a to i ze zahraničí.252 Pro účely této práce je 

nicméně relevantní pozastavit se především nad způsobem, jakým se polská vláda této kritice 

postavila. Jak si všímá Laurent Pech, Sebastian Kaleta z polského ministerstva spravedlnosti 

zákon obhajoval odkazem na zdánlivě obdobnou právní úpravu francouzské Nejvyšší soudní 

rady (Conseil Supérier de la Magisrature).253 Sebastian Platon zase zmiňuje slova polského 

prezidenta Andrzeje Dudy, který ve své obhajobě odkazuje na „právní úpravu západních států, 

např. tu francouzskou“ či obdobné prohlášení premiéra Mateusze Morawieckiho. Jménem 

(části) francouzské právní akademie Platon všechna tři prohlášení odmítá a označuje je za 

manipulativní.254  
Pech pak ve své práci detailně rozebírá, v čem se „náhubkový zákon“ liší od své francouzské 

obdoby. Podobně jako Dixon a Landau zmiňuje systematické opomíjení širšího kontextu, ve 
kterém francouzská právní úprava působí,255 stejně jako dezinterpretaci jejího skutečného 

významu.256 Skrze „náhubkový zákon“ podle Pecha polská vláda neusiluje o skutečnou garanci 

nezávislosti polského soudnictví, ale naopak o její potlačení.257 Odkaz na francouzskou 
legislativu má tento cíl pouze maskovat. 
3.3.4 Shrnutí 
 

Poslední část této podkapitoly do značné míry ustoupila od sledování vývoje užití 

komparativního argumentu ze strany ÚT a zaměřila se na problematický přístup ke komparaci 
v podání představitelů vlády PiS a některých institucí, které má polská vláda pod svojí 

 
251 Joined Cases C-558/18 and C-563/18, EU:C:2020:234.    252 Srov. např. PECH, L.: Protecting Polish judges from Poland’s Disciplinary „Star Chamber“: Commission v Poland. Common Market Law Review. 2021, roč. 58, č. 1, s. 137-162; KOSAŘ, D., ŠIPULOVÁ, K.: Court-
packing aneb jak obsadit soudy svými lidmi. In: ŠIMÍČEK, 2020, opět. cit., s. 77-112.  253 PECH L.: Using Foreign Law to distract and mislead: The Example of Frnech Law and Poland’s „Muzzle 

Act“. IUSTITIA quaterly, 2020. 254 PLATON, S.: French Law is NOT a Model for the Polish Bill on Disciplining Judges. [online] Verfassungsblog, 2020. Dostupné na https://verfassungsblog.de/french-law-is-not-a-model-for-the-polish-bill-on-disciplining-judges/  255 PECH, 2020, opět. cit. s. 6 a násl. 256 Ibid., s. 2. Pech se konkrétně zaměřuje na analýzu článku 10 zákona č. 58-1270 ze dne 22. 12. 1958 o statutu 
soudcovského stavu, který ukládá francouzským soudcům obecnou povinnost zdržet se politických deliberací a 

demonstrovat zdrženlivost také v politických projevech, což však podle Pecha nepředstavuje nic jiného, než 

požadavek na vykonávání politických práv soudce s přihlédnutím k potřebě zajistit nezávislost a nestrannost 

francouzské justice. 257 Ibid., s. 5. 

https://verfassungsblog.de/french-law-is-not-a-model-for-the-polish-bill-on-disciplining-judges/
https://verfassungsblog.de/french-law-is-not-a-model-for-the-polish-bill-on-disciplining-judges/
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kontrolou. Popis tohoto vývoje má však po mém soudu při snaze charakterizovat současnou 

polskou právní kulturu v předkládané práci své místo. Pokud studie Pecha či Dixon a Landau 
poukazují na trend flagrantní deformace komparativní argumentace v polských vládnoucích 

kruzích, není vzhledem k významnému oslabení nezávislosti polské justice258 možné vyloučit, 
že se podobné praktiky projeví i v judikatuře ÚT. 
Lze také dodat, že i přes absenci relevantních studií není nedůvodné očekávat, že se způsob 

užití komparativního argumentu v judikatuře ÚT po roce 2015 bude blížit tomu, který se zdá 

být preferován ze strany nově jmenovaných soudců maďarského Ústavního soudu. Ve prospěch 

tohoto trendu hovoří např. obdobný profil nově jmenovaných soudců ÚT a MÚS, či výše 

citované prohlášení soudce Morawskiho, který se staví odmítavě ke všem komplexnějším 

metodám interpretace práva. Přesvědčivější závěry však v musí nabídnout další výzkum. Na 
základě citovaných prací tak lze s jistotou konstatovat alespoň to, že ÚT byl přinejmenším do 

roku 2012 ochotný v mnoha případech následovat zahraniční legislativu a judikaturu a skrze 
její přejímání obohatit nově konstruovaný právní systém. ÚT navíc prokázal schopnost 

transformovat svůj přístup ke komparaci a zohlednit vyšší metodologické požadavky na její 

kvalitní provedení. Jak již zde bylo řečeno, o pokračování tohoto trendu lze mít vzhledem 

k současnému politickému vývoji určité pochybnosti. 
3.4 Rumunsko 
 

3.4.1 Počátky rumunského ústavního soudnictví 
 

Na rozdíl od států, kterým byly věnovány předchozí podkapitoly, se Rumunsko může pochlubit 

tradicí soudní kontroly ústavnosti, na kterou mohlo (alespoň teoreticky) po rozpadu Sovětského 

bloku navazovat. Rumunský Nejvyšší soud již v roce 1912, tedy před vznikem prvních 

ústavních soudů, vydal slavné rozhodnutí ve věci „Procesul tramvaielor“, neboli „rozhodnutí 

ve věci bukurešťských tramvají“, ve kterém potvrdil pravomoc rumunských soudů 

přezkoumávat soulad zákonů s tehdy platnou ústavou.259 Tuto pravomoc soudům přiznala také 

ústava z roku 1923, která platila až do roku 1938, kdy ji nahradila autoritářsky laděná ústava 

krále Karla II.  

 
258 KOVÁCS, K., SCHEPPELE, K., L.: The fragility of an independent judiciary: Lessons from Hungary and Poland – and the European Union. Communist and Post-Communist Studies, 2018, roč. 51, č. 3, s. 189-200. 259 Srov. např. VITA, V.: The Romanian Constitutional Court and the Principle of Primacy: To Refer or Not to Refer? German Law Journal. 2015, roč. 16, č. 6, s. 1625. 
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Období komunistické totality se v Rumunsku, stejně jako ve většině zemí bývalého Východního 

bloku, vyznačovalo absencí kontroly ústavnosti a degradací rumunské právní kultury, která tak 

stála v kontrastu s relativně vzkvétající právní kulturou předválečnou. Právní historik a 

komparatista Manuel Gutan např. připomíná velmi silnou tradici právní komparace v rámci 

rumunské jurisprudence první poloviny 20. století.260 V tomto období byla rumunskými 

právními teoretiky vypracována řada studií věnovaných právě právní komparatistice, které byly 

publikované i v zahraničí.261 V roce 1924 byla také založena Rumunská společnost 

srovnávacího práva, první svého druhu na světe,262 a podobně i výuka na rumunských 
právnických fakultách v této oblasti byla na svoji dobu neobvykle pokročilá.263 Ceaușescův 

režim však výzkum právní komparatistiky postupně likvidoval. Místo kvalitních vědeckých 

prací s mezinárodním přesahem se socialistická právní akademie zaměřila na studium 

rumunského psaného práva,264 a navázala tak na trend vlastní právnickým fakultám dalších 

komunistických států, od kterého se bohužel ta porevoluční nedokázala odpoutat.265     
Po násilných událostech roku 1989 byla přijata nová ústava navazující na rumunské, ale také 

francouzské, italské a španělské ústavní tradice.266 Rok po jejím přijetí, tedy v roce 1992, byl 
zákonem zřízen Rumunský ústavní soud (RumÚS), jehož kompozice a struktura byly v určité 

míře inspirovány Spolkovým ústavním soudem.267 Vznik RumÚS byl však doprovázen 

obavami vyvěrajícími z jeho údajné „nedemokratické politické autority“ a hrozby oslabení role 

obecných soudů.268 Tato nedůvěra se na fungování RumÚS významně projevila. Podobně jako 

porevoluční polský ÚT, ani RumÚS nebyl finálním arbitrem při provádění následné kontroly 
ústavnosti právních předpisů. Tato role náležela rumunskému parlamentu dokonce až do roku 

2003. Podle Kutiho se tak první dekáda činnosti RumÚS nesla v duchu irelevance, spojené 

s absencí ústavněprávních diskusí ve veřejném prostoru.269 Novela rumunské ústavy z roku 
 

260 GUTAN, M.: EDITORIAL: Comparative Law in Romania: History, Present and Perspectvies. Romanian Journal of Comparative Law. 2010, roč. 1., č. 1. 261 Ibid., s. 10. 262 Ibid., s. 12. 263 Ibid., s. 13. 264 Ibid. 265 Ibid., s. 15. 266 TANASESCU, E., S., DEACONU, S.: Romania: Analogical Reasoning as a Dialectival Instrument. In: 
GROPPI, PONTHOREA, 2013, opět. cit., s. 324.  267 Srov. TOADER, C.: The Use of Foreign and Comparative Law by the Constituional Court and the High Court of Cassation of Romania. In: FERRARI, 2019, opět. cit. s. 687. 268 KUTI, C.: The Romanian Constitutional Court: Muddling through democratic transition. In.: PÓCZA, K. (eds.): Constitutional Politics and the Judiciary: Decision-making in Central and Eastern Europe. London and New York: Routledge, 2019, s. 156. 269 Ibid. Kuti však jmenuje i některá významná rozhodnutí RumÚS z tohoto období, např. to, ve kterém z existence práva na rovnost v důstojnosti dovodil ústavní konformitu pozitivní diskriminace ohrožených skupin.  
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2003 však RumÚS významně posílila, když rozšířila okruh osob a institucí, které mohou 

iniciovat řízení o kontrole ústavnosti právních předpisů, a nadala Soud pravomocí rozhodovat 

významné kompetenční spory.270 Od té doby je RumÚS aktivním účastníkem tamního 

politického dění.271 
3.4.2 Komparace v judikatuře RumÚS 
 

Tanasescu a Deaconu ve své analýze komparace v judikatuře RumÚS vycházejí z obecně 

akceptovaného předpokladu, podle kterého mají ústavní soudy v „nových demokraciích“ 

východní Evropy sklony hledat inspiraci pro svá rozhodnutí v zahraničí,272 neboť tímto 

způsobem zaplňují mezery v transformujícím se právním řádu. Na základě svých zjištění autoři 

nicméně dodávají, že RumÚS v tomto ohledu představuje poměrně ojedinělou výjimku.273  
Mezi lety 1991 a 2011, během kterých RumÚS vydal 13 250 rozhodnutí, obsahovalo 

komparativní argumentaci pouhých čtrnáct rozhodnutí, což představuje zhruba 0,1 % podíl. 

Vyšší četnosti komparativní argumentace v judikatuře RumÚS nedokázala pomoci ani 

skutečnost, že sedm z devíti soudců najmenovaných do svých pozic roce 1992 byla do té doby 

právními teoretiky,274 u kterých lze určitou vstřícnost k této interpretační metodě očekávat. 
Jedenáct ze čtrnácti identifikovaných rozhodnutí se týkalo ochrany základních práv a svobod, 

přičemž komparativní argument byl ve většině případů zmíněn na podporu přijatého řešení 

daného případu.275  
Ani následující období v tomto ohledu neznamenalo zásadnější změnu. Mezi lety 2011 a 2017 

soud hledal inspiraci v zahraničí v pouhých 21 případech.276 I v případě RumÚS je otázkou, 

nakolik byla jeho judikatura komparací ovlivněna implicitně, tedy aniž by byl odkaz na 

zahraniční rozhodnutí soudu či legislativu v odůvodnění výslovně uváděn. Tudorel Toader a 
Marieta Safta z RumÚS v poněkud atypické publikaci, která patrně nebyla vydána skrze 

jakoukoliv odbornou platformu, uvádějí, že k tomuto implicitnímu ovlivnění judikatury 

skutečně dochází, aniž by však své tvrzení dále rozvedli.277 Tanasescu a Deaconu, vycházeje 

 
270 Ibid., s. 159. 271 Ibid. 272 Srov. TANASESCU, DEACONU, 2013, opět. cit., s. 323. 273 Ibid. 274 Tomu ostatně odpovídá výpověď o ponurém obraze vývoje rumunské právní komparatistiky, který ve svém 

editorialu nastínil Manuel Gutan. Viz výše v této podkapitole. 275 Ibid., s. 140. 276Srov. TOADER, 2019, opět. cit., s. 687. 277 TOADER, T., SAFTA, M.: The dialogue of constitutional judges. s. 144, [online]. Dostupné na https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/educatie/scoala_doctorala/2019/safta/4.pdf  

https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/educatie/scoala_doctorala/2019/safta/4.pdf
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z četby všech 13 250 rozhodnutí RumÚS, pro takovýto závěr mnoho opory nenacházejí.278 Obě 

citované publikace tak alespoň zmiňují relativně intenzivní dialog soudců RumÚS s jejich 
zahraničními kolegy na různých odborných fórech. Jeho intenzita však v čase kolísá.279 
3.4.3 Nezávislost RumÚS na politické moci 
 

Podobně jako jeho polské a maďarské protějšky, i RumÚS byl zasažen vnitrostátní politickou 

krizí. V roce 2012 eskaloval konflikt rumunského premiéra Victora Ponty s prezidentem 

Traianem Băsescu280. RumÚS byl jedním z důležitých aktérů tohoto sporu, neboť rozhodoval 

nejprve o kompetencích premiéra a prezidenta v souvislosti s reprezentací Rumunska 

v Evropské radě, a poté o splnění kvora nezbytného pro platnost referenda, které mělo vést 

k odvolání prezidenta Băsesca z jeho úřadu.281 Během celé této krize RumÚS čelil útokům ze 

strany parlamentní většiny a členů Pontyho vlády, kteří některá z jeho rozhodnutí odmítli 

respektovat.282 Podle Kutiho zde RumÚS nevyužil možnost posílit své postavení vůči 

parlamentu, který se mu vytrvale nedaří efektivně kontrolovat.283 Tomu také údajně odpovídá 

zdrženlivost, s jakou je RumÚS ochoten prohlásit normy vydané parlamentem za 

protiústavní.284 
Události roku 2012 předznamenaly justiční krizi vypuknuvší o pět let později, jejíž dozvuky 
jsou v Rumunsku patrné dodnes. Jak napovídají i Kutiho závěry, mezi hlavní problémy, se 

kterými se rumunská justice potýká, patří nedostatečná obrana vůči politickým tlakům. Bianca 

Selejan-Gutan popsala, jak se tento fenomén projevuje na fungování soudcovské samosprávy285 
a jak politické tlaky postupně likvidují její obranyschopnost.286 Byť jsou v souvislosti 
s Rumunskem často zmiňovány útoky na instituci státního zastupitelství, politický vliv je patrný 

i v oblasti soudnictví. Selejan-Gutan v této souvislosti zmiňuje samotný RumÚS, který podle 

 
278 TANASESCU, DEACONU, 2013, opět. cit., s. 330. 279 Srov., Ibid., s. 344 a TOADER, SAFTA, 2019, opět. cit. s. 136. 
280 Vláda Viktora Ponty se nesla ve znamení politické nestability. Opakovaně čelila hlasování o vyslovení 

nedůvěry ze strany rumunského parlamentu, sám Ponta byl opakovaně obviňován z korupce. V roce 2015 podal Ponta demisi. Rumunskou politiku od té doby střídá jedna politická krize za druhou. Mezi lety 2015 a 2020 se v Rumunsku vystřídalo hned sedm různých vlád. 281 Srov. PERJU, V.: The Romanian double executive and the 2012 constitutional crisis. International Journal of Constitutional Law, 2015, roč. 13, č. 1, s. 246-278. 282 Ibid., s. 269. 283 KUTI, 2019, opět. cit., s. 178 284 Ibid. 178 285 SELEJAN-GUTAN, B.: Romania: Perils of a „Perfect Euro-Model“ of Judicial Council. German Law Journal. 2019, roč. 19, č. 7. s. 1722 a násl. 286 SELEJAN-GUTAN, B.: New Challenges against the Judciary in Romania. [online] Verfassungsblog, 2019. 
Dostupné na https://verfassungsblog.de/new-challenges-against-the-judiciary-in-romania/; Děje se tak i skrze 

kontroverzní novely relevantní legislativy. Srov. White Paper Changes to the Romanian Justice Legislation – Potential Collapse of Romanian Magistracy. 

https://verfassungsblog.de/new-challenges-against-the-judiciary-in-romania/
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ní v politicky citlivých rozhodnutích rezignuje na svoji roli ochrance rumunské ústavy a 

vymahatele principů právního státu287. 
3.4.4 Shrnutí 
 

Selejan-Gutan má za to, že rumunská právní kultura sdílí řadu znaků s právními kulturami 

postkomunistických států. Rozdílné se však ukazuje pomalé tempo, s jakým se jí daří vypořádat 

se s odkazem právní kultury socialistické, podobně jako neochota přijmout za své západní 

demokratické hodnoty.288 Uplynulá dekáda se přitom nese v duchu politických útoků na 

nezávislost justice, což pomalý proces westernizace rumunské právní kultury dále komplikuje. 

To vše se projevuje i na skepsi RumÚS vůči komparativní argumentaci, která se v judikatuře 

tohoto soudu objevuje zcela minimálně. Popsaný vývoj stojí v kontrastu s rozvinutou 
rumunskou právní kulturou první poloviny minulého století. Ta nevynikala jen 

institucionalizovanou kontrolou ústavnosti právních norem či kvalitním studiem právní 

komparatistiky, ale (při pohledu na dnešní Rumunsko poněkud paradoxně) také na onu dobu 

nebývale pokročilou snahou zajistit nezávislost justice. I rumunská Nejvyšší soudcovská rada, 
jakožto orgán justiční samosprávy, byl prvním takovým orgánem na světě.289 
3.5 Česká republika 
 

3.5.1 Zrod porevolučního ústavního soudnictví 
 

Pád komunistického režimu po sametové revoluci automaticky neznamenal zánik společného 

Československého státu, který až do roku 1993 zůstal federací obou národů. Jak ve své knize 

zmínil Eric Stein, s právním vakuem, které po sobě (společně s opuštěním tzv. „socialistické 

legality“) zanechalo zrušení čl. 4 československé ústavy z roku 1960290 zakotvujícího „vedoucí 

úlohu Komunistické strany“, bylo možné zaznamenat vzrůstající poptávku po autoritě schopné 

rozhodnout střety jurisdikcí státních a federálních institucí.291 Této role se „ochotně“ ujal nově 

vzniknuvší Ústavní soud České a Slovenské Federativní Republiky (ÚS ČSFR).292 
 

287 SELEJAN-GUTAN, B.: The Taming of the Court – When Politics Overcome Law in the Romanian Constitutional Court. [online] Verfassungsblog, 2018. Dostupné na https://verfassungsblog.de/the-taming-of-the-court-when-politics-overcome-law-in-the-romanian-constitutional-court/  288 SELEJAN-GUTAN, 2019, opět. cit. s. 1711. 289 Ibid., s. 1713. 290 Ústavní zákon č. 100/1960 ze dne 11. 7. 1960. 291 STEIN, E.: Czecho/Slovakia: Ethnic Conflict, Constitutional Fissure, Negotiated Breakup. The University of Michigan Press, 2000, s. 19. 292 Ibid. 

https://verfassungsblog.de/the-taming-of-the-court-when-politics-overcome-law-in-the-romanian-constitutional-court/
https://verfassungsblog.de/the-taming-of-the-court-when-politics-overcome-law-in-the-romanian-constitutional-court/
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Jako náhrada za VI. hlavu Ústavního zákona č. 143/1968 o československé federaci, která 

zakotvila existenci Ústavního soudu ČSSR, byl zákon o ÚS ČSFR přijat již 27. 2. 1991. 

Z důvodu absence federální zákonné úpravy organizace a řízení před ním byl však ÚS ČSFR 

ustaven až v únoru 1992 a fungoval tak pouze několik měsíců do konce roku 1992.293 I tak se 
stal z hlediska počtu vydaných rozhodnutí soudem aktivním,294 který se však podle Steina držel 

především textualistické a kontextuální interpretace právních předpisů.295  Na rozdíl od 

ostatních středoevropských ústavních soudů té doby postrádal ÚSČaSFR také ambice zabývat 

se v československých poměrech zatím nerozpracovanými „velkými“ právními doktrínami a 

ústavněprávními principy.296 
S rozpadem České a Slovenské Federativní republiky vstoupila v platnost nově sepsaná Ústava 

ČR,297 v jejíž IV. hlavě je zakotven koncentrovaný model českého ústavního soudnictví, který 

tak od roku 1993 sestává z Ústavního soud ČR (ÚS ČR). Ten brzy odmítl čistě textualistickou 

interpretaci práva jakožto „nástroj totalitní manipulace, který z justice činí nástroj prosazování 

totalitní moci“, a naopak zdůraznil význam sepětí právního řádu ČR s demokratickými 

hodnotami.298 Obecně přitom platilo, že s absencí ústavních tradic, na které by ve své judikatuře 

mohl navazovat,299 se ÚS ČR klonil ke kopírování německé právní doktríny.300 
3.5.2 Komparace v judikatuře ÚS ČR 
 

To potvrzuje i analýza Ondřejkové, Blažkové a Chmela, kteří zkoumali četnost a způsob užití 

komparativní argumentace ÚS ČR mezi lety 1993 a 2016.301 Podle jejich zjištění ÚS ČR 

odkazoval ve dvou třetinách případů právě na judikaturu německých soudů.302 V podrobnější 

publikaci Blažkové a Chmela je přitom popsáno, jaký vliv mají na tento trend postavy 

jednotlivých soudců. Zahraniční judikaturu ve svých rozhodnutích nejčastěji citovala 

 
293 RYCHETSKÝ, P., LANGÁŠEK, T., HERC, T., MLSNA, P. a kol. Ústava České republiky. Ústavní zákon o 

bezpečnosti České republiky. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, s. 818. 294 Ibid. 295 STEIN, 2000, opět. cit. s.  79. 296 Ibid., s. 80. 297 Ústavní zákon č. 1/1993. 298 Rozhodnutí ÚS ze dne 17. 12. 1997 Pl . ÚS 33/97.  299 Ústavní soudnictví, podobně jako v Rumunsku, fungovalo již v první polovině 20. století. Ústavní soud 

Československé republiky byl jedním z prvních takových soudů na světe. 300 KÜHN, Z.: The Czech Republic: From a Euro-Friendly Approach of the Constitutional Court to Proclaiming a Court of Justice Judgement Ultra Vires. In: ALBI, A., BARDUTZKY, S.: National Constitutions in European and Global Governanace: Democracy, Rights, the Rule of Law. National Reports. Hague: Asser Press. 2019, s. 796. 301 ONDŘEJKOVÁ, J., BLAŽKOVÁ, K., CHMEL, J.: The Use of Foreign Legal Materials by the Constitutional Court of the Czech Republic. In: FERRARI, 2019, opět. cit. s. 589–617.  302 Ibid., s. 601 a násl. 
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místopředsedkyně ÚS ČR mezi lety 2002 a 2012, Eliška Wagnerová, která dala otevřeně najevo 

svůj zájem o judikaturu Spolkového Ústavního soudu, a to proto, že podstatnou část svého 

života strávila v emigraci ve Spolkové republice Německo a tamní právní kulturu považovala 
za mimořádně vyspělou.303 
Analýza Blažkové a Chmela nicméně ukazuje, že obecně mají soudci ÚS ČR vůči zahraniční 

inspiraci zdrženlivý přístup. Ve sledovaném období (1993-2016) ústavní soudci odkázali na 

289 rozhodnutí zahraničních soudů a v 73 případech na zahraniční odbornou literaturu.304 
Prostor pro komparaci přitom měli pouze při psaní tzv. nálezů, kterými rozhodují věci samé, 

přičemž k jejímu užití se uchýlili zahraničí ve 4,33 % těchto případů305. Zbytek z celkového 

počtu zkoumaných rozhodnutí představovala nemeritorní usnesení, kterým je vlastní výrazně 

kratší odůvodnění, nežli tomu je u rozhodnutí meritorních. Kühn a Bobek pak na základě 

vlastních (co do sledovaného časového období skromnějších) dat konstatují, že ÚS ČR 

s judikaturou zahraničních soudů pracuje „poměrně často.“306 
Není rovněž bez zajímavosti, že četnost užití komparativní argumentace v judikatuře ÚS ČR 

v čase roste. Do roku 2000 se odkaz na zahraniční zdroje objevoval zhruba v jednom rozhodnutí 

za rok.307 Poté se však množství zahraničních odkazů zvyšuje, přičemž výraznější zlom lze 

zaznamenat s rokem 2005. Od tohoto roku osciloval počet rozhodnutí ovlivněných 

zahraničními zdroji mezi 10 a 25 ročně, přičemž vrchol v tomto ohledu představuje poslední 

sledovaný rok 2016.308 Ondřejková, Blažková a Chmel nicméně vysvětlují, že judikatura ÚS 
ČR byla tou zahraniční významně ovlivněna již za působení „prvního“ ústavního soudu (mezi 

lety 1993-2003), jen se tak dělo, podobně jako před ostatními popisovanými soudy, bez 
výslovné zmínky v textu rozhodnutí.309 Role ústavní komparace ostatně mohla být v tomto 
období dokonce významnější, nežli tomu bylo později, neboť ÚS ČR tehdy transplantoval do 

právního řádu ČR důležité právní doktríny dříve rozpracované právě např. Spolkovým 

ústavním soudem.310 Významná pravděpodobně byla také neexistence analytického oddělení 

ÚS ČR, jehož služby mají soudci „třetího“ ústavního soudu (s funkčním obdobím přibližně 

 
303 BLAŽKOVÁ, K., CHMEL, J.: Zahraniční zdroje v rozhodování a argumentaci Ústavního soudu České republiky. In: LÉKO, K., BLAŽKOVÁ, K., CHMEL, J.: Zahraniční vlivy a srovnávání v ústavním právu. Praha: Leges, 2017, s. 88. 304 Ibid., s. 78. 305 Ibid., s. 80-81.  306 BOBEK, KÜHN, 2013, opět. cit. s. 349. 307 Ibid. 308 Ibid., graf na s. 82. 309 ONDŘEJKOVÁ, BLAŽKOVÁ, CHMEL, 2019, opět. cit., s. 617. 310 Ibid. 
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mezi lety 2013-2023) k dispozici. Za další významný faktor ovlivňující četnost komparace 

v judikatuře ÚS ČR pak autoři označují také vzrůstající otevřenost českého právní řádu a 

právního diskurzu.311 
Odhlédnuto od ústavního soudnictví, podle Michala Bobka je komparace v českém právním 

diskurzu spíše přehlížena.312 Za osvěžující Bobek označil sérii článků, ve kterých Kühn volá po 

robustnějším užití komparace ze strany ÚS ČR,313 byť to samo o sobě nepostačilo ke změně 
neutěšené situace týkající se zanedbatelné pozornosti, které se tématu komparace před českými 

soudy dostává ze strany akademické obce.314 
Přístup ÚS ČR ke komparativní argumentaci je pak podle Bobka charakterizován značnou 

nekonzistentností. Při řešení některých důležitých případů ÚS ČR svoji argumentaci opíral 

prakticky výhradně o analýzu zahraniční judikatury, zatímco v jiných případech byl takovýto 
rozbor z hlediska meritorního rozhodnutí nakonec ignorován,315 což podle autora svědčí o 

absenci ustáleného metodologického přístupu.316 V judikatuře ÚS ČR přitom Bobek 
identifikuje dva typy odkazů na zahraniční zdroje. V prvním případě soudce přebírá 

substantivní argumentaci zahraničního soudu, o kterou pak opírá vlastní odůvodnění, zatímco 

v druhém pouze zmiňuje existenci zahraničního rozhodnutí, aniž by z něj jakkoliv dále 

čerpal.317 Většina odkazů na zahraniční rozhodnutí v judikatuře ÚS ČR spočívá právě v tomto 
primitivnějším způsobu komparace, který má skrze odkaz na uznávanou zahraniční autoritu 

zvyšovat přesvědčivost či legitimitu daného odůvodnění.318 I proto je možné komparativní 

argumentaci často zaznamenat v těch rozhodnutích ÚS ČR, která řeší významné ústavněprávní 

otázky319 a ve kterých soudci cítí potřebu vyhledat co největší množství podpůrných argumentů.  
Michal Bobek se zabývá také komparací v judikatuře Nejvyššího a Nejvyššího správního 

soudu. V případech obou soudů je v tomto ohledu možné sledovat odlišný přístup. Soudci NSS 
se vyhýbají vágním odkazům na „sdílené západní hodnoty“ či „evropské standardy“, a, na 

 
311 BLAŽKOVÁ, CHMEL, 2017, opět. cit. s. 82. 312 BOBEK, 2013, opět. cit. s. 153. 313 Ibid., s. 153-154.  314 Ibid. Je zde však třeba dodat, že kniha Michala Bobka vyšla již v roce 2013. Od té doby se komparaci před 

Ústavním soudem věnovali výše citovaní autoři Ondřejková, Blažková a Chmel, kteří tak úroveň poznání této 

problematiky razantně zvýšili, byť, jak v předmluvě k jejich knize zmiňuje Jan Kysela, prostor pro další výzkum 

po sobě zanechali.  315 Ibid., s. 155. 316 Ibid., s. 156. 317 Ibid., s. 158. 318 Ibid. Soudce Vojtěch Šimíček v této souvislosti mluví o „vyšperkování“ odůvodnění. Viz BLAŽKOVÁ, CHMEL, 2017, opět. cit. s. 89. 319 BOBEK, 2013, opět. cit. s. 161.  
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rozdíl od ÚS ČR, spíše argumentují konkrétním zahraničním rozhodnutím či odbornou prací.320 
V judikatuře Nejvyššího soudu pak ve sledovaném období Bobek žádnou komparativní analýzu 

nenalézá.321 
3.5.3 Shrnutí 
 

Setrvalý nárůst užívání komparativního argumentu ze strany ÚS ČR může souviset se silným 

postavením, které si v českém právním řádu za bez mála třicet let svého působení tento soud 

vydobyl.322 Na rozdíl od jiných ústavních soudů východoevropského regionu se činnost toho 

českého zatím zdá relativně nezávislá na momentálním rozložení politických sil, což je částečně 

dáno podobou procesu jmenování nových soudců, částečně je to dílem náhody.323 I mezi 
českými ústavními soudci je sice možné narazit na zdrženlivý přístup vůči komparativní 

argumentaci,324 určitou míru alespoň principiální vstřícnosti však lze zaznamenat u většiny z 

nich.325  
Bobkův skeptický náhled na užití komparace ze strany ÚS ČR a českých soudů obecně vychází 

nejen z kritiky nekonzistentního metodologického přístupu, ale také z absence kvalitní 

akademické práce, která by právní komparatistiku hlouběji rozvíjela a poskytovala tak ÚS ČR 

určité intelektuální zázemí. Na vině je podle Bobka devalvace úrovně výzkumu právní teorie 

v českém právním prostředí, jejíž počátky lze dohledat v období komunistické totality, během 

které neexistoval zájem na seriózním rozvoji tohoto vědního oboru.326 Práce Blažkové a 
Chmela v tomto ohledu může představovat počátek nové, pozitivnější kapitoly tohoto stále 

spíše neblahého vývoje, byť je třeba dodat, že ani po uplynutí čtyř let od vydání citované práce 

na jejich výzkum nikdo nenavázal. Co se týče ÚS ČR, tito autoři nicméně v optimistickém 

duchu konstatují, že kvalita i množství komparativní argumentace jsou na vzestupu,327 což lze 

podle nich připsat na vrub technologickému rozvoji a „otevírání českého právního prostředí 

zahraničním vlivům“.328 S ubíhajícím časem nicméně vzrůstá potřeba tyto závěry znovu 

podpořit aktuálním výzkumem. 
 

320 Ibid., s. 164. 321 Ibid., s. 162. 322 Srov. ŠIPULOVÁ, K.: The Czech Constitutional Court: Far away from political influence. In.: PÓCZA, 2019, opět. cit., s. 56. 323 KÜHN. Z.: The Czech Constitutional Court in times of populism: From judicial activism to judicial self-restraint. In: GÁRDOS-OROSZ, SZENTE, 2021, opět. cit. s. 108. 324 BLAŽKOVÁ, CHMEL, 2017, opět. cit. s. 87. 325 Srov. Ibid., tabulka na s. 83-84.  326 BOBEK, 2013, opět. cit. s. 168. 327 BLAŽKOVÁ, CHMEL, 2017, opět. cit. s. 116. 328 Ibid., s. 117. 
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3.6 Shrnutí případové studie 
 

Výše předložená případová studie poukazuje na řadu přetrvávajících nedostatků, které užití 

ústavní komparace ve východoevropském regionu provázejí. Některé z nich jsou vlastní takřka 
všem ze zkoumaných soudů, jiné lze pozorovat spíše v ojedinělých případech.  
V první řadě stojí za povšimnutí, že ústavní soudy Ruska a Rumunska s komparativním 

argumentem nepracují takřka vůbec. Tato skutečnost jde dle mého názoru ruku v ruce 
s neuspokojivou mírou nezávislosti obou institucí na politické moci, a v případě Ruska také 

s imperialistickým vnímáním svého postavení v rámci východoevropském regionu. Zdálo by 

se tak, že se soudům obou těchto zemí nedaří odpoutat od důrazu na jazykovou metodu 
interpretace práva. Zde podotýkám, že odmítnutí komparativní metody interpretace práva 

nepovažuji za pozitivní fenomén. Vycházím zde z Kühnem formulovaného předpokladu, že 

přinejmenším při řešení „vysoce morálně a ústavně kontroverzních kauz“ je komparativní 

argumentace ze strany ústavního soudu žádoucí, neboť, stručně řečeno, v případě její absence 

v odůvodnění těchto exponovaných rozhodnutí hrozí, že se ústavou stanou „morální a 

náboženské názory jednotlivých soudců.329  
V případě ústavních soudů Polska, Maďarska a České republiky je situace komplexnější. 

Citované statistiky odhalují pozitivní trend postupného metodologického zkvalitnění prováděné 

komparace, která s druhou a třetí generací ústavních soudců získává na podobě 

propracovanějších analýz, nikoliv jen ilustrativních odkazů na zahraniční autoritu.330 To může 

napovídat o větší erudici ústavních soudců, svoji roli však pravděpodobně sehrála také práce 

postupně zřizovaných analytických oddělení. Existence těchto pomocných útvarů ostatně může 

přispívat i k zaznamenanému navýšení počtu rozhodnutí, která alespoň nějakou formu 

komparace obsahují. 
Většina autorů však kritizuje absenci sjednocující metodologie, která by vymezila roli 

prováděné ústavní komparace v rámci konkrétního rozhodovacího procesu. Ústavní soudci 

někdy komparativní argumentaci používají na podporu přijatého řešení v dané věci, jindy však 

její závěry nikterak nezohledňují. Za určitý extrém pak lze označit ty případy, kdy se 

argumentace ústavního soudu opírá o komparaci výhradně, což je praxe sama o sobě 

kritizovaná.331  
 

329 KÜHN, 2003, opět., cit., s. 115. 330 Byť tato „komparace pro komparaci“ je podle citovaných prací stále poměrně častá. 331 Srov. BOBEK, 2013, opět. cit. s. 156., kde kritizuje tento postup ze strany ÚS ČR v rozhodnutí I. ÚS 85/04. 
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Dále je třeba zmínit, že data shromážděná na základě „četby rozhodnutí“, (spíše však filtraci 
určitých hesel v textu rozhodnutí), nezachycují případy tzv. „implicitního“ či „nevyřčeného“ 
srovnávání.  Tento způsob komparace přitom nejspíše hrál v rozhodování především „prvních“ 

ústavních soudů významnou roli. Studie, která by nevyřčené srovnávání v judikatuře soudu 

zachytila, však předpokládá hlubší porozumění srovnávaných právních úprav. Příkladem 

takové práce je citovaná publikace Cathariny Dupré, která odhaluje rozsáhlou inspiraci 

německou jurisprudencí a judikaturou v rozhodování MÚS za éry předsedy Sólyoma. Ve 

vztahu ke zbylým zkoumaným ústavním soudům však takové studie chybí, což závěry o 

soustavném nárůstu užití ústavní komparace staví do jiného světla. Po mém soudu je tak možné 

mít za to, že role komparace v argumentaci východoevropských ústavních soudů s výměnou 

první „porevoluční“ generace ústavních soudců ve skutečnosti poklesla. Jedná se však o závěr 

nepodložený, a tak i relativně snadno vyvratitelný.  
Za zmínku také stojí vliv na užití komparace ze strany významnějších osobností z řad ústavních 

soudců, byť i v tomto ohledu lze na každém ústavním soudu sledovat odlišné trendy. Např. výše 

zmíněná místopředsedkyně ÚS ČR Eliška Wagnerová byla ve své vstřícnosti vůči komparaci 

mezi svými kolegy spíše výjimkou.332 Naproti tomu Lászlo Sólyom se za svého působení v čele 

MÚ jevil jako motor masivního užití komparativní argumentace. Jistý protipól vůči Sólyomovu 

soudu pak představuje přístup nových soudců maďarského Ústavního soudu a polského 

Ústavního tribunálu, který se více blíží tomu popsanému u ruských soudů. 
Tím se dostávám k nejvýznamnějšímu zaznamenanému fenoménu, kterým je po mém soudu 
celkový posun v přístupu ke komparativní argumentaci ze strany nově jmenovaných ústavních 

soudců v regionu východní Evropy. Zde tato práce naráží na nedostatek akademické pozornosti, 

která je této problematice věnována, stejně jako na omezený prostor pro provedení 

samostatného empirického zkoumání.  
Jisté vodítko podporující uvedenou hypotézu může představovat pochybný přístup k právní 

komparaci ze strany některých institucí a politických elit, který Dixon a Landau charakterizují 

jako „abusive constitutional borriwng.“ Kromě recenze Toma Ginsburga333 však na tuto 

zajímavou práci zatím nikdo nenavázal. Kim Lane Scheppele ve svém komentáři sice 

 
332 Srov. BLAŽKOVÁ, CHMEL, 2017, opět. cit., s. 83, Pavel Hollander, kterému byla opakovaně připisována 

schopnost přesvědčit své kolegy během senátních či plenárních rozprav, ve svých odůvodněních s komparativní 

argumentací tak často (jako třeba Eliška Wagnerová) nepracoval, byť i on v tomto směru patřil k aktivnějším 

ústavním soudcům. Viz Ibid. 333 GINSBURG, T.: Review of Dixon and Landau’s Abusive Constitutional Borrowing. Canadian Journal of Comparative and Contemporary Law. 2021, roč. 7, č. 1, s. 1-5. 
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poukazuje na zneužívání různorodých ústavněprávních institutů, které jsou samy o sobě 

„legální a rozumné“, jejich účelové poslepování však může vést k tvorbě „legislativních 

monster“ útočících na základy právního státu.334 Na roli ústavní komparace při přijímání a 

odůvodnění takovéto legislativy se však autorka ve svých úvahách nezaměřuje.  
Velké akademické pozornosti se naopak dostává konceptu ústavní identity.335 Na ten se řada 

evropských ústavních soudů odvolává při „ochraně“ národních právních řádů před vlivem práva 

EU.336 Nechvalně proslulé je rozhodnutí MÚS odmítající kvóty pro přerozdělení žadatelů o azyl 

v rámci zemí EU, a to právě s odvoláním na maďarskou ústavní identitu.337 Jakkoliv je 
odůvodnění tohoto rozhodnutí v řadě ohledů nepřesvědčivé,338 mám za to, že se MÚS mohl 

inspirovat argumentací Spolkového ústavního soudu, který právě s odkazem na německou 

ústavní identitu v roce 2014 položil Soudními dvoru EU předběžnou otázku339 týkající se 

programu Evropské centrální banky zprostředkovávajícího nákupy vládních dluhopisů na 

(sekundárních) finančních trzích (tzv. outright monetary policy). Sám SDEU přitom 

„partikulárnímu ústavnímu nastavení“340 členských států již dříve přiznal poměrně značnou 

relevanci.341  
Inspiroval-li se MÚS skutečně německou judikaturou, mohl by odkaz na maďarskou ústavní 

identitu v citovaném rozhodnutí představovat případ nevyřčené „vadné“ ústavní komparace. 

Tato varianta se mi nejeví jako nepravděpodobná už proto, že argument ústavní identitou, 

jakkoliv pochybný, lze bránit poukázáním na obdobnou argumentaci německého, ale také 

italského342 či českého343 ústavního soudu. Přinejmenším teoretické ochotě ústavních soudců 

 
334 Srov. SCHEPPELE, K., L.: The Rule of Law and the Frankenstate: Why Governance Checklists Do Not Work. Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, 2013, roč. 26, č. 4, s. 559-562. 335 Viz např. KONSTADINIDES, T.: Constitutional Identity as a Shield and as a Sword: The European Legal Order within the Framework of National Constitutional Settlement. Cambridge Yearbook of European Legal Studies, 2017, roč. 13, s. 195-218; KÖRTVÉLYESI, Z., MAJTÉNYI, B.: Game of Values: The Threat of Exclusive Constitutional Identity, the EU and Hungary. German Law journal, 2019, roč. 18, č. 7, s. 1721-1744; SCHOLTES, J.: Abusive Constitutional Identity. German Law Journal, 2021, roč. 22, č. 4, s. 534-556. 336 FABBRINI, F., SAJÓ, A.: The dangers of constitutional identity. European Law Journal. roč. 25, č. 4, s. 457. 337 Rozhodnutí maďarského Ústavního soudu č. 22/2016, (XII. 5.) AB. 338 HALMAI, G.: Abuse of Constitutional Identity. The Hungarian Constitutional Court on Interpretation of Article E) (2) of the Fundamental Law. Review of Central and East European Law, 2018, roč. 43, č. 1, s. 23-42. 339 BverfG 2 BvR 2728/13 et al, 7. 2. 2014. 340 BESSELINK, L., F.: National and constitutional identity before and after Lisbon. Utrech Law Review, 2010, 
roč. 6, č. 3, s. 45. 341 Srov. především rozhodnutí C-36/02, Omega Spielhallen undAutomatenaufstellungs-GmbH v Oberbilrgermeisterin der Bundesstadt Bonn; ECLI:EU:C:2004:614.  342 CCost Sentenza n. 115/2018 343 Nález ÚS ČR sp. zn. II. ÚS 405/02 ze dne 3. 6. 2003 (N 80/30 SbNU 245). (Tzv. Slovenské důchody I.)  
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uchýlit se k takovéto taktice podle mě odpovídá i jejich úzká vazba s vládnoucí garniturou,344 
která se, jak ukazuje Dixon a Landau, nezdráhá tento způsob argumentace použít. MÚS se tímto 

způsobem navíc pasuje do role ochránce maďarské vlády před nepohodlnými rozsudky SDEU.  
Uvedené teze zjevně stojí na vratkých základech. Odhalit „nevyřčenou“ ústavní komparaci 

obecně není snadné a tato práce žádné důkazy v tomto ohledu nepředkládá. Je také nutné zmínit, 

že kniha autorského kolektivu vedeného Zoltánem Szentem a Fruszinou Gárdos-Orosz 
věnovaná ústavní interpretaci v období populismu žádné takové závěry nepodporuje. Jakkoliv 

se podle autorů nástup populistických režimů na podobě ústavní interpretace různými způsoby 

podepisuje,345 z hlediska užití komparativní interpretace k žádným významným posunům 

zřejmě nedochází. Osobně si však nejsem jistý, do jaké míry se autoři na tento typ argumentace 

ve svých analýzách zaměřili. Např. v kapitole věnované teoretickému vymezení ústavní 

interpretace a klasifikaci interpretačních teorií Gárdos-Orosz komparativní argumentaci 

nezmiňuje vůbec. Wojciech Brzozowski pak ve výše citované kapitole o interpretaci před 

polským ÚT sice pozoruje obecné „pozměnění a zneužití“ interpretačních metod, k otázce 

ústavní komparace se však vyjadřuje pouze nepřímo, skrze poměrně vágní odkaz na práci 

Dixona a Landau.  
Domnívám se, že výzkum komparativní argumentace si žádá specifický metodologický přístup 

opírající se nejen o kvalitativní, ale také kvantitativní analýzu. Uvedená publikace v tomto 
ohledu ponechává prostor pro hlubší zkoumání právě této interpretační metody, a to i v kontextu 
současných politických změn, které jinak tato kniha zohledňuje. 
Závěr – Prolínání právních kultur(?) 
 

Dochází tedy ke sbližování východoevropské a západoevropské právní kultury, potažmo 
kultury common law? Mluví-li východoevropští politici o odmítání západních politických 

schémat, a naproti tomu vyzdvihují význam osobitých národních identit,346 lze problesky těchto 

změn sledovat i v oblasti relevantních právních kultur?  
 

344 Srov. CASTILLO-ORTIZ, P.: The Illiberal Abuse of Constitutional Courts in Europe. European Constitutional Law Review, 2019, roč. 15, č. 1, s. 48-72. 345 GÁRDOS-OROSZ, F., SZENTE, Z.: Populist challenges to constitutional interpretation: an asseement. In: 
GÁRDOS-OROSZ, SZENTE, 2021, opět, cit., s. 311-326. 346 Srov. vyjádření Jaroslawa Kaczynskiho, které je dostupné na https://notesfrompoland.com/2021/04/02/lgbt-ideology-weakens-the-west-and-terrorises-people-warns-polish-leader-kaczynski/ či https://www.reuters.com/article/us-poland-politics-idUSKCN1LI0J2; v kontextu Maďarska pak srov. např. SHEVCHENKO, A.: From a follower to a trendsetter: Hungary’s post-Cold War identity and the West. Communist and Post-Communist Studies, 2018, roč. 51, č. 1, s. 63-72. 

https://notesfrompoland.com/2021/04/02/lgbt-ideology-weakens-the-west-and-terrorises-people-warns-polish-leader-kaczynski/
https://notesfrompoland.com/2021/04/02/lgbt-ideology-weakens-the-west-and-terrorises-people-warns-polish-leader-kaczynski/
https://www.reuters.com/article/us-poland-politics-idUSKCN1LI0J2
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Jak jsem se pokusil zdůraznit v úvodních kapitolách, překládaná práce nemůže na tyto otázky 

vyčerpávajícím způsobem odpovědět. Přehled užití komparativní metody interpretace práva 

východoevropskými ústavními soudy může spíše v náznacích poukázat na určité trendy. Zdá 

se přitom, že ty se mění v čase i místě.  
Čím dále na východ se zadíváme, tím zřetelněji lze rozpoznat kontinuitu jednotlivých právních 

kultur s tou socialistickou, která se od právní kultury common law v podstatných rysech liší.  
Ústavní soudnictví se zde přidržuje technik právního formalismu, a to zřejmě i při řešení 

komplexních ústavněprávních otázek. Byť tak sice samotná existence ústavních soudů 

představuje ve východoevropských právních kulturách relativní novum, tak se, především pak 

v případě Ruska a Rumunska, zdá, že existence ústavních soudů k proměně tamních právních 

kultur příliš nepřispívá. Činnost těchto soudů se jim spíše přizpůsobila.347  
Ústavní soudy České republiky, Polska, a především Maďarska v 90. letech 20. století tento 

přístup odmítly. První generace ústavních soudců sestávala převážně z osobností se znalostmi 
právních kultur západních států, což se na judikatuře ústavních soudů také projevilo. Soudci 
svoji schopnost dohlédnout za státní hranice opakovaně zužitkovali a judikatura západních 

ústavních soudů, především pak toho německého, se stala jejich studnicí významných právních 

principů. Jejich převzetí do právních řádů transformujících se postkomunistických států vedlo 

k posílení tamního demokratického zřízení, a tak i k přiblížení těchto států k jejich západním 

protějškům.  
Druhá generace ústavních soudců se začala přiklánět k méně aktivistickým postupům, nežli 

tomu bylo u jejich předchůdců, nicméně na ústavní komparaci nezanevřela, v některých 

ohledech jí naopak zdokonalila. Během jejich funkčního období všechny ze sledovaných států 

(vyjma Ruska) vstoupily do Evropské unie, což slibovalo další provázání právních řádů zemí 

západní a východní Evropy. Při posuzování souladu legislativních změn nezbytných pro vstup 
těchto států do EU s ústavněprávními normami přitom komparativní argumentace sehrála 

významnou roli348. 
Soudci „třetího“ Ústavního soudu ČR na trend nastavený svými předchůdci vesměs navázali, 

dnes se však zdá, že mezi zkoumanými soudy představují spíše výjimku. Přístup ke komparaci 
a právní argumentaci vůbec ze strany současné generace soudců MÚS a polského ÚT 

 
347 Srov. TANASESCU, DEACONU, 2013, opět. cit., s. 323. 
348 Srov. Nález ÚS ČR sp. zn. Pl. ÚS 50/04 ze dne 8. 3. 2006 (N 50/40 SbNU 443; 154/2006 Sb.) (Tzv. Cukerné 

kvóty III) 
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představuje spíše obrat v porevolučním směřování obou institucí. Charakterizovat tyto změny 

jako další z projevů kontinuity tamních právních kultur s právní kulturou socialistickou by však 

bylo značně zjednodušující. Přístup současných ústavních soudců lze vnímat spíše jako 
odmítavou reakci na aktivistickou judikaturu jejich předchůdců. Protichůdné proudy se zde 
zdají být dokonce očividné na první pohled. Vůdčí osobnost prvního MÚS László Sólyom 

zformuloval nepolapitelný koncept „neviditelné ústavy“ a komparativní argumentaci užíval 
hojně, aniž by přitom věnoval větší pozornost příslušným metodologickým požadavkům. 

Významná osobnost současného MÚS, Béla Pokol, je naopak příznivcem právního formalismu 

a užití komparativní argumentace odmítá. 
Určitou roli v popsaných změnách zastává také právní kultura před-socialistická, tedy ta, která 

byla v obou zemích rozvíjena před nástupem komunismu, respektive v období před druhou 

světovou válkou. Její význam je třeba zmínit především proto, že na ni ve svých rozhodnutích 
začal odkazovat jak ÚT349, tak i MÚS350, který k tomu povolává přímo maďarský Základní 

zákon351. Ukazuje se tak, že je potřeba vnímat odkaz socialistické právní kultury v širších 

historických souvislostech.  
Zároveň je třeba dodat, že při bližším pohledu se uvedená východiska „nového“ přístupu 

polských a maďarských ústavních soudců ukazují jako obsahově vyprázdněná či ideologicky 
podbarvená. Např. koncept historické ústavy, který má sloužit jako interpretační vodítko 

maďarských ústavních soudců, není nikde vymezen, na což odborná literatura opakovaně 

poukazuje352. Jak upozorňuje Sadurski, v Polsku je národní historie pro změnu interpretována 

jako sled hrdinných činů na straně jedné a série nespravedlivých ústrků přicházejících zvenčí 

na straně druhé353. Obě zmíněné pozice přitom ústavním soudcům umožňují přijímat 

rozhodnutí, která mají slabou oporu v právních předpisech, za to jsou v souladu s hodnotovými 

postoji současných vládních představitelů354. 
Zdá se také, že ústavní komparace v podání maďarských a polských ústavních soudců přestává 

sloužit jako nástroj sbližování odlišných právních řádů. Vadná forma této interpretační metody, 
 

349 Rozhodnutí KP 1/17 z 16. března 2017. 
350 Srov. GÁRDOS-OROSZ, F.: Constitutional interpretation under the new Fundamental Law of Hungary. In: 
GÁRDOS-OROSZ, SZENTE, 2021, opět, cit., s. 150. 
351 Článek R odst. 3 Základního zákona Maďarska.  
352 Viz např. RIXER, A.: Hungary’s Fundamental Law and the Concept of the Historical Constitution. Journal 
on European History of Law, 2013, roč. 4, č. 1, s. 116-123. 
353 SADURSKI, 2019, opět. cit., s. 155. 
354 Vstřícnost některých soudců Ústavního tribunálu vůči postojům strany Právo a Spravedlnost není 

překvapením ostatně již proto, že někteří z nich, včetně prezidentky Tribunálu Julie Przyłębskli, byli před 

jmenováním do svých současných funkcí zvoleni do polského parlamentu právě za tuto stranu. 



52  

která je popsána ve třetí částí této práce, naopak napomáhá jejich vzájemnému oddálení. 

Domnívám se, že tento postup doplňuje další interpretační praktiky, které jsou dnes využívány 

k umocnění rozdílů mezi právními kulturami východoevropských a západních států. Toto téma 

si však zaslouží významnější výzkumné úsilí, v jehož rámci budou právní kultury rozebrány ve 

větším detailu. Z analýzy obsažené v této práci lze alespoň usuzovat, že trend oddalování 

východoevropských právních kultur od těch západních může v dohledné době pokračovat. 

Záviset však bude i na vůli politických představitelů jednotlivých států, kteří musí znovu 
vytvořit takové právní prostředí, které zajistí nezávislé fungování tamní justice.  
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Identita a univerzalita právních kultur ve východní Evropě 
Abstrakt 
 

Předkládaná práce zkoumá, zdali se právní kultura států východní Evropy sbližuje s právní 

kulturou common law, či zdali dochází k prohloubení jejich vzájemných odlišností. 

Sledovaným kritériem, které je způsobilé nastínit vývoj zkoumaného trendu, je způsob a četnost 

užití komparativní metody interpretace práva ze strany ústavních soudů pěti 

východoevropských států: Ruska, Maďarska, Polska, Rumunska a České republiky. 
Práce nejprve přibližuje význam pojmu právní kultura, poukazuje na jeho kritiku, a nakonec jej 
představuje jako vhodný teoretický rámec pro detailnější studium ústavní komparace. Jejímu 

vymezení je věnována následující část práce, ve které je pomocí odkazů na relevantní literaturu 

vysvětlen také způsob, jakým soudcovskou interpretaci práva v regionu východní Evropy 

ovlivnila socialistická právní kultura. Ústavní komparace je zde představena jako relativně 
významná, v regionu východní Evropy však doposud spíše opomíjená metoda interpretace 

práva. Míra a způsob jejího užití ze strany vybraných ústavních soudů v porevolučním období 

se tak ukazuje jako vhodný ukazatel potencionálního prolínání zkoumaných právních kultur.  
Těžiště práce, které tvoří podklad pro její závěr, sestává z případové studie ústavní komparace 

v judikatuře ústavních soudů uvedených východoevropských států. Studie přitom vychází  
z dostupné literatury, která se tomuto tématu věnuje. Pozornost je však věnována i širšímu 

kontextu vývoje ústavního soudnictví ve východoevropském regionu, jakož i základním 

obrysům tamního politického vývoje, který se na fungování ústavních soudů nezanedbatelnou 

měrou projevuje. Podstatnou část práce pak představuje analýza závěrů případové studie. Ta 
poukazuje na dlouhodobě neuspokojivou úroveň metodologického přístupu 

východoevropských ústavních soudců ke komparativní argumentaci a neochotu nově 

jmenovaných ústavních soudců se o tuto interpretační metodu ve své argumentaci opírat. Práce 

také upozorňuje na prostor, který pro další výzkum ústavní komparace ponechává současná 

právní věda. Závěr práce přibližuje rozdíly, které přetrvávají mezi porovnávanými právními 

kulturami a nastiňuje možný vývoj, který lze v tomto ohledu očekávat v dohledné době.  
Klíčová slova: právní kultura, komparativní metoda interpretace práva, 

ústavní soudnictví 
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Identity and Universality of Legal Cultures in East European  
Abstract 
 

Submitted thesis explores the topic of possible approximation among East European legal 
culture and common law legal culture. As an indicator supporting or dismissing the trend in 
question serves a qualitative as well as quantitative analysis of the comparative argumentation 
in the case law of constitutional courts of five East European countries: Russia, Hungary, 
Poland, Romania and the Czech Republic. 
Firstly, the thesis explains the concept of legal culture, underlines its critique and introduces it 
as a fitting theoretical framework for a detailed study of constitutional comparative 
argumentation. The comparative argumentation and its theoretical outline are in the center of 
the subsequent part of the thesis which also tries to describe effects of socialist legal culture on 
legal argumentation before courts in the region of Eastern Europe. The comparative 
argumentation is then introduced as a relatively important but also an overlooked method of 
legal argumentation, at least in the region in question. Following these findings, the occurrence 
and methodological quality of comparative analysis in the case law of constitutional courts is 
established as a suitable indicator of potential approximation of examined legal cultures. 
The central part of the diploma theses consists of a case study of constitutional comparative 
argumentation in the case law of constitutional courts in the above-mentioned East European 
countries. The study relies in this regard on available academic papers and books. The broader 
context of the development of constitutional courts in the region is also included in this part, 
together with the outline of relevant shifts in political power affecting the functioning of 
constitutional judiciaries in recent years. Conclusions of the case study are then presented and 
analyzed as they show notable deficiencies in methodological approach to the comparative 
argumentation on part of East European constitutional courts as well as the lack of attention 
which is paid to the in legal academia. The concluding part of the thesis points out to mounting 
differences between studied legal cultures and lays out possible future developments of this 
trend. 
 
Key words: legal culture, comparative legal interpretation, constitutional 
judiciary 


