
 

 

Abstrakt 

Právní kultura Státu Izrael 
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Současný právní řád Státu Izrael se vyznačuje unikátním prolínáním různých právních 

systémů. Izraelské právní prostředí je možné charakterizovat jako propojení právních principů 

vycházejících z kontinentálního práva a common law i práva náboženského. 

Cílem této práce je zhodnotit, jak se tyto rozdílné prameny práva mísí v moderním izraelském 

právním řádu. Hlavní otázkou, na niž tato analýza hledá odpověď, je zda lze Izrael zařadit do některé 

ze základních právních kultur (anglo-americké či kontinentální). Případně zda je kombinace prvků 

právního řádu natolik jedinečná, že je třeba považovat izraelský systém za zcela unikátní druh právní 

kultury. 

Tato práce analyzuje izraelský právní řád v základních právních odvětvích. Soustředí se na 

otázky ústavního uspořádání, vzniku státní moc a jejího naplňování v každodenní praxi. Izrael je 

parlamentní demokracií s principy podobnými mnoha evropským států, zároveň zde ale existují i 

určité odlišnosti. Typickým aspektem je významný vliv náboženských politických stran. Největším 

ústavním a politickým specifikem Izraele je pak systém řady základních zákonů, které nahrazují 

psanou ústavu. 

Velká část této práce je dále věnována vztahu mezi státem a jednotlivcem. To představují 

především otázky lidských práv a státního občanství. Po dlouho dobu existence izraelského státu 

nebyla přijata žádná výslovná legislativní úprava lidských práv, a proto jim byla poskytována ochrana 

pouze prostřednictví aktivní činnosti Nejvyššího soudu. Odpovídající legislativa na tomto poli byla 

přijata až v 90. letech 20. století v podobě dvou základních zákonů. 

Závěrečná část této práce se zaměřuje na justici a soudní systém, který je vybudován na 

zásadě stare decisis. Zvláštní pozornost je pak věnována postavení Nejvyššího soudu. Nejvyšší soud 

představuje nejvýznamnější autoritu při řešení nejdůležitějších právních, politických i společenských 

problémů. Jeho pozice je z tohoto důvodu pro izraelský právní systém zcela zásadní. Postavení 

Izraelského Nejvyššího soudu v celém právním řádu lze pak v mnoha směrech srovnat s postavením 

Nejvyšším soudem Spojených států amerických. 


