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Oponentský posudek na disertační práci Ally Tymofejevy 

 

Přístup k nezávislému a nestrannému soudu jako záruka spravedlivého 

řízení podle Evropské úmluvy o lidských právech 

 

1. Cílem disertační práce je vymezení standardů práva na přístup ke nezávislém a 

nestrannému soudu podle judikatury ESLP a zkoumání souladu právního řádu a 

praxe ukrajinských soudů s požadavky EÚLP. Tuto problematiku autorka 

posuzuje s ohledem na soudní reformu Ukrajiny zahájenou zákonem o soudním 

systému, jenž závažným způsobem zasahuje do sféry působnosti tohoto práva.  

 

2. Prác je zahájena výkladem pojmu právo na přístup soudu: mj. Zmiňuje autonomní 

povahu pojmu soud v judikatuře ESLP, analyzuje spojení ‘soud zřízený 

zakonem’, jakož i omezení na přístup k soudu. V otázce právní pomoci v řízení 

vychází z toho, že podle EÚLP obecně neexistuje závazek státu poskytovat 

pomoc v občanských vědcech, v některých případech však absence možnosti 

účinně přednést své argumenty před soudem k porušení EÚLP vest může.  

 

3. Druhá část je věnována problematice nezávislosti soudů a soudců: Autorka zde 

dělí základní mezinárodní standardy na původní neboli ty, které jsou 

vyjmenovány v textu EÚLP, a odvozené, neboli ty, které z ní mohou být pouze 

odvozeny. Poučný je přehled mezinárodně právních pramenů, které soudcovskou 

nezávislost normují; nechybí zde ani Úmluva Společenství Nezávislých států o 

právech a základních svobodách člověka; zde prosím autorku o ověření, zda tato 

úmluva vstoupila v platnost; dle mých informací zabránil jejímu vstupu v platnost 



ESLP. Totéž platí pro existence Komise pro lidská práva SNS. Tomuto přehledu 

následuje soubor infomací o aplikaci standardů soudcovské nezávislosti ESLP. 

 

4. Velmi užitečné jsou informace kapitoly o aplikaci kritérií nezávislosti na 

Ukrajině: Je zahájen částí o ukrajinském soudním systému: Z pohledu soudnictví 

ESLP je zvláště zajímavá partie o rozhodčích soudech jak ad hoc, tak i stálých, 

např. Mezinárodní obchodní arbitráži a Mořské arbitrážní komisi. Autorka se dále 

soustřeďuje na právo na přístup k soudu na Ukrajině, stanovené Ústavou 

Ukrajiny, jakž i na záruky nezávislosti a nestrannosti soudů v ukrajinském 

zákonodárství. Přínosné jsou informace o snahách o zavedení automatického 

systému přidělování soudních podání. Autorka se vyjadřuje k nejpodstatnějším 

zárukám nezávislosti souodnictví na Ukrajině, jimiž jsou zvláštní procedura 

jmenování, voleb, odpovědnosti a odvolání soudců z funkce, jejich stálé 

postavení, adekvátní materiální zabezpečení a soudcovská samospráva. Zajímavé 

by bylo, zda mimo kvalifikačních předpokladů existují i další podmínky pro 

výkon funkce soudce, srovnaelné s lustračním osvědčením v České republice. 

 

5. Autorka dochází k závěru o o kompatiblitiě ukrajinského soudního systému s 

EÚLP, problémy spatřuje v konkrétních soudních rozhodnutích – a to i když dále 

hovoří o některých mezerách v zákoně. Tento rozpor prosím vysvětlit v průběhu 

obhajoby. 

 

6. Klíčovou částí práce je část ‘Aspekty vztahující se k nezávislosti a nestrannosti 

ukrajinských soudců a soudů’ (lépe než aspekty možná otázky či problémy). A. 

Tymofejeva dochází k závěru, že hlavním problémem je materiální závislost 

soudců, problematika, která je v Ukrajině neustále diskutována a předmětem 

opakovaných jednání Ústavního soudu. Dalším zdrojem problémů je 

administrativní závislost soudců – disertantka hovoří nezakrytě o tzv. telefonní 

justici.  

 

 



7. Disertační práce je uzavřena kapitolou Shrnutí (lépe Závěr): Autorka na tomto 

mísě dochází k závěru, že právo na soud na Ukrajině není dodržováno v celém 

rozsahu. Na vývoj této problematiky na Ukrajině má však podstatný vliv 

judikatura ESLP, jak se ukazuje i v případě pilotního rozhodnutí ESLP 

zaměřeného na právo na výkon soudního rozhodnutí, na omezení průtahů ve 

vykonávaném řízení a dostatek efektivních vnitrostátních prostředků. 

 

8. Nesporným kladem práce je srovnání mezinárodně právních záruk přístupu k 

nezávislému soudnictví s konkrétní situací v právním řádu členské země Rady 

Evropy. Autorka shromáždila četné informace jak z judikatury ESLP, tak i z 

jazykově ne vždy dostupného ukrajinského zákonodárství a praxe. Práce je tak 

zdrojem důležitých informací o prosazování kritérií EÚLP v členské zemi a o 

reformních úsilích o jejich prosazení v praxi. Velmi informativní práce je napsána 

pěkným jazykem a osvěžena krátkými citacemi na začátku kapitol.  

 

Závěr: Práci doporučuji k obhajobě. 
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