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Úvod 

Právní řád dnešního moderního Židovského státu představuje pozoruhodný, svébytný útvar 

na juristické mapě světa, vyznačuje se unikátním prolnutím dvou hlavních právních kultur světa, tedy 

kontinentální a anglo-americké. V posledních desetiletích si nelze nepovšimnout postupného 

a v podstatě nezastavitelného trendu směřování do rodiny anglo-americké právní kultury především 

pod vlivem amerického prostředí. Jestliže při vzniku samostatného izraelského státu v roce 1948 

pocházely společenské elity v zásadě původem z německého právního prostředí, dnes velká část 

izraelských právníků alespoň část svých studií strávila ve Spojených státech amerických. 

Nejpozoruhodnějším specifikem izraelského právního řádu však není toto zmíněné propojení 

kontinentálního a anglo-amerického systému. To je skutečnost, se kterou se v dnešním 

globalizovaném světě ve větší či menší míře setkávají v podstatě všechny moderní právní řády. 

Hlavním specifikem je, že v izraelském právním řádu sehrává významnou roli právo náboženské, či 

lépe řečeno náboženská práva jednotlivých religiózních skupin, které se v Izraeli nacházejí. Mezi nimi 

je zcela dominantní tradiční náboženské právo židovské, neboť se k židovskému náboženství v různé 

podobě hlásí asi tři čtvrtiny obyvatelstva státu.1 

Tato svébytnost izraelského práva je navíc podložena zcela jedinečným, překotným 

historickým vývojem Izraele jako státu i složení jeho populace. Ačkoliv je dnes Izrael již plně 

etablovaným státem, který již je nezpochybnitelně uznáván za samostatný státní celek, v jádru se 

jedná o malý, mladý stát, jehož moderní státnost došla naplnění až po druhé světové válce a její 

kořeny nesahají hlouběji než do první poloviny dvacátého století.  

Pro lepší pochopení současného izraelského právního prostředí, je v úvodní části této práce 

zařazena kapitola věnující se pramenům práva, které měly bezprostřední vliv na formování právního 

prostředí v Izraeli po vzniku nezávislého státu v roce 1948. Jedním z jevů, na něž tato práce upírá 

svou pozornost, je pak pozorování, jaký vliv mají (a zda vůbec) ještě dnes tyto „historické“ prameny 

práva v Izraeli.  

Cílem této práce je popsat a zhodnotit, jak se mnohdy protichůdné právní vlivy navzájem 

střetávají v izraelském právním řádu. Na základě této analýzy by pak měla být zodpovězena otázka, 

zda lze Izrael zařadit do některé ze dvou základních právních kultur (anglo-americké či kontinentální). 

Případně zda je izraelský právní řád natolik specifický, že je ho třeba považovat za systém smíšený či 

pod vlivem náboženského práva dokonce zcela unikátní.  

                                                           
1
 Statistical abstrakt of Israel: Population, by religion and population group *online+, 2006, dostupné na 

http://www1.cbs.gov.il/shnaton57/st02_01.pdf. 
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Pro zodpovězení těchto otázek se tato práce zaměří především na oblast ústavněprávní, která 

je základním kamenem existence každého státu a jeho právního řádu. Pozornost proto bude 

věnována samotné izraelské ústavnosti, tomu jak se během svého vývoje ustálila, na jakých vzorech 

byla vybudována. Dále se tato práce zaměří na způsob vzniku a vymezení moci zákonodárné, výkonné 

a soudní, vztahy mezi těmito státními mocemi, stejně tak jako na vztahy uvnitř těchto mocí. Stranou 

zájmu nemohou zůstat ani otázky zakotvení a míry ochrany lidských práv. 

Zvýšená pozornost této práce pak bude věnována izraelskému soudnictví. Soudnictví 

v moderních právních řádech sehrává rozhodující roli při každodenní aplikaci práva, je proto otázkou, 

nakolik tato obecná premisa platí i v izraelském právním řádu. Tato práce se proto blíže zaměřuje na 

charakter pravomocí, které jsou soudům svěřeny a způsob, jakým tyto soudy řeší nejdůležitější právní 

otázky. Specifickou součástí izraelského soudnictví je pak problematika postavení a činnosti 

náboženských soudů, které mají v rámci justice značný význam. 
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1 Prameny 

1.1 Tradiční židovské náboženské právo2 

Nevelký izraelský národ usídlený v oblasti starověkého Kanaánu, dnešní Palestiny, začal tvořit 

svůj literární odkaz ve světové kultuře od poslední čtvrtiny dvanáctého století před naším letopočtem 

a během následujícího půl tisíciletí vytvořil nejrozsáhlejší staroorientální literární celek. Soubory 

posvátných knih v této době vzniklých jsou tradičně nazývány Tóra, Nevi´im a Ktuvim (v překladu 

Zákon, Proroci, Spisy). Společně je pro ně užíváno řeckého slova ta biblia (Kniha, Písmo). V současném 

Izraeli se hojně užívá označení podle prvních písmen názvů těchto knih – Tanach. 

Pro tyto posvátné texty bylo typické, že se v nich spojoval náboženský i právní obsah v jeden 

nedílný celek. Zásadní dílem v tomto směru je Tóra (Mojžíšovo učení), která dodnes představuje 

základ židovské i křesťanské víry, tedy text výrazně religiózní. Zároveň je však i největší starověkou 

orientální kodifikací práva. 

Židovská náboženská tradice rozlišuje psanou Tóru, která je dnes součástí i křesťanské Bible, 

a ústní Tóru, která obsahuje výklady psané Tóry. Podstatná část těchto výkladů přešla do kanonických 

textů Talmudu, ty jsou považovány za stále otevřené, což umožňuje přizpůsobení tradičního 

Mojžíšova učení potřebám doby pomocí rabínského výkladu. Rozlišují se dva druhy těchto výkladů. 

Prvý se nazývá hagada, což je soubor ústně tradovaných příběhů, pověstí a mravních ponaučení. 

Druhý se nazývá halacha a jedná se o soubor ústně tradovaných právních norem. Halachická 

rozhodnutí rabínů, která jsou v náboženském právu zákonem, existují a vznikají i v dnešním Izraeli 

a mnohdy mají zcela zásadní vliv na život religiózně orientovaných Židů. 

Tradiční židovské náboženské právo je značně propracované. Obsahuje množstvím přesně 

popsaných zákazů a příkazů (kvůli čemuž je také někdy židovství označováno přímo za způsob života, 

nikoli pouze víru) a vyznačuje se důrazem na sociální rozměr mezilidských vztahů. Existují zde celé 

části Tóry věnované přímo ochraně slabších stran.  

Například chudým nesměla být zadržována mzda nebo věc, kterou vložili do zástavy, musela 

být ještě před západem slunce vrácena. Symbolem sounáležitosti s potřebnými byl i zvyk nechávat 

paběrky obilí, vína a oliv chudým, vdovám a sirotkům. Na tomto poli existovaly i instituty, které jsou 

z dnešního pohledu v přímém střetu s hospodářským systémem společnosti a mohou demonstrovat, 

v jakých všech směrech vyvstaly spory mezi sekulárními a religiózními Židy i v současném Izraeli. 

                                                           
2
 Kolektiv autorů právnické fakulty UK: Dějiny evropského kontinentálního práva, Zákonodárství starého Izraele (Tretera, R. 

J.), Praha, 2004, str. 47-57. 
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 Každý sedmý rok byl sabatický, to znamenalo, že se neobdělávala půda a odpočinku se 

dopřálo i lidem na ní pracujícím. Otroci židovského původu byli v tomto roce propouštěni na 

svobodu. A dokonce se promíjely dluhy vůči souvěrcům. Každý padesátý rok bylo vyhlášeno takzvané 

milostivé léto (Jobel), kdy docházelo k určitému celospolečenskému navrácení majetkových poměrů. 

Propuštěným otrokům byl navrácen majetek, o který přišli, odpouštěly se nejen dluhy, ale docházelo 

i k navrácení zcizeného majetku a půdy. To je odrazem uplatňovaného principu trvalé nezcizitelnosti 

půdy. Zajímavostí z hospodářských vztahů je, že tradiční právo ani nezná institut kupní smlouvy 

a upravuje pouze směnu. 

Velká pozornost je v Tóře také věnována rodinnému právu. To se sice přiklánělo 

k monogamii, ale existovaly zde i možnosti polygamických svazků. Manželství zanikalo smrtí jednoho 

z manželů. Muž mohl ukončit manželství tak, že pokud „u ní (ženy) shledal něco odporného, napíše jí 

rozlučný list, dá jí jej do ruky a propustí ji ze svého domu.“3  

Nesmírně rozsáhlé bylo množství překážek u důvodu pokrevenství a sešvagření. Nebylo 

přípustné vstoupit do manželského svazku s osobou jiné víry, kdokoliv však mohl na židovství 

přestoupit. Zvláštností izraelského manželského práva byla povinnost levirátního (švagrovského) 

sňatku. To znamenalo, že pokud muž zemřel bez dětí, měl si jeho vdovu vzít jeho bratr, prvorozený 

syn z tohoto svazku byl považován za syna a dědice zesnulého. Postavení prvorozeného syna bylo 

významné, měl nejen moc nad svými sourozenci, ale i v rámci dědictví dostával dvojnásobný díl 

oproti ostatním bratřím. Jen pokud nebylo synů, přicházely v úvahu jako dědicové dcery. 

Co se týká trestního práva, vychází z principů odvety jako prostředku k zamezení krevní mstě. 

Byly zakázány mrzačící tresty a poměrně často se uplatňuje možnost odškodnění. Na druhou stranu 

dominantní je trest smrti, ten byl uplatněn vždy v případě vraždy, stejně tak jako v případech 

podrobně vyjmenovaných deliktů v sexuální oblasti. V této oblasti byl pestrý nejen rejstřík trestaných 

skutků, ale i způsobů exekuce. Vykonávaly se například tresty jako ukamenování cizoložníků či 

upálení smilnících dcer pocházejících z kněžského rodu. Ukamenování bylo i obligátním trestem 

u deliktů proti čistotě víry jako je čarodějnictví nebo uctívání jiných bohů. Zvláštním zločinem 

náboženského charakteru byla i neúcta syna k rodičům. Ti mohli takového syna předvést před soud 

starších města a následná exekuce proběhla ukamenováním celou komunitou. 

V oblasti majetkových deliktů se jako tresty uplatňovala především náhrada škody nebo 

náhrada ve výši dvou až pětinásobku vzniklé škody. Byl-li zloděj chycen při činu v noci, mohl být na 

místě zabit. 

                                                           
3
 Deuteronomium 24,1. 
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1.2 Osmanské právo 

S ohledem na rozptýlení židovského národa v diaspoře je třeba vnímat vývoj právní kultury ve 

dvou rovinách. Na jedné straně se jednalo o právo, které uplatňovali Židé v jednotlivých zemích 

celého světa, na druhé straně pak právo, jež se vyvíjelo v oblasti Blízkého východu. Zatímco v prvém 

případě docházelo k vývoji jen velmi omezeně a maximálně v některých uzavřených komunitách, 

přičemž se zde uplatňovalo zásadně tradiční náboženské právo a rabínský výklad, oblast Blízkého 

východu pod vládou Osmanské říše prožívala během devatenáctého století významný rozvoj, který 

zapadal do proudu rozkvětu práva v celém evropském prostoru. 

Když se po První světové válce ujali správy Palestiny Britové, nalezli zde právní dědictví, které 

nebylo nikterak zaostalé a představovalo značně propracovaný právní systém. Během devatenáctého 

století vývoj práva v této oblasti kopíroval moderní evropské trendy. Po vzoru velkých evropských 

zákoníků, především pak francouzských, i zde došlo ke kodifikaci soukromého a trestního práva. 

Zásadním počinem z této doby byl především Občanský zákoník – Mejelle4, který vycházel 

z principů islámského práva, avšak ve výrazně modernizované formě s mnoha standardy obvyklými 

v západním světě. Působnost zákoníku byla univerzální5 a řídit se jím musely jak soudy civilní, tak 

náboženské. Účastníkem řízení před soudy mohl být i příslušník nemuslimských menšin (především 

tedy křesťané a Židé), což rozšiřovalo působnost zákoníku i na ně.6 

Značně omezenou působnost měl Mejelle ovšem v otázkách osobního statusu, především 

pak rodinných záležitostech. Zde ponechával prostor pro autonomii jednotlivých náboženských 

skupin. O kvalitách tohoto zákoníku svědčí i skutečnost, že na území Palestiny formálně platil přese 

všechny politické změny až do roku 1984. 

Tradice dvojího systému civilních a náboženských soudů byla také založena během osmanské 

vlády již během 19. století, stejně tak jako trojstupňovost nenáboženských soudů. Oba tyto aspekty 

přetrvaly období britské mandátní správy a nakonec byly recipovány i do moderního izraelského 

právního řádu.7 

                                                           
4
 Autorem zákoníku byl významný Osmanský jurista Ahmned Cevdet Paša, účinnosti zákoník nabyl v roce 1877. 

5
 Univerzalita Mejelle platila ve smyslu teritoriality, neboť s výjimkou Egypta platil na celém území Osmanské říše. 

6
 Guberman, S.: The Development of the Law in Israel: The First 50 Years *online+, 2000, dostupné na 

http://www.mfa.gov.il/MFA/History/Modern+History/Israel+at+50/Development+of+the+Law+in+Israel-
+The+First+50+Yea.htm. 
7
 Zákon o soudech, 5717-1957, Zákon o soudech, 5744-1984. 
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1.3 Mandátní právo 

Období Britského mandátu v Palestině trvalo v letech 1917 – 1948. V roce 1922 mandátní 

správa vydala jménem krále legislativní akt Palestine Order-in-Council. V této normě byly definovány 

prameny práva, které budou v Palestině nadále aplikovány. Prioritními se nyní stala legislativa nových 

zákonodárných orgánů – britského Vysokého komisaře (High Commisionner), Palestinské pořádkové 

rady a akty vydané Britským parlamentem. To samozřejmě představovalo příchod právních vlivů do 

té doby v Palestině neznámých.  

V oblastech neupravených novou britskou legislativou se i nadále mělo používat zákonů 

osmanských a zákonů religiózních komunit. V případě, že by vyjmenované prameny nepokrývaly 

nějakou existující právní otázku, mělo být použito hmotněprávních norem anglického common law 

a principů ekvity. Těchto částí anglického práva však mělo být použito jen v případě, pokud to 

„poměry a okolnosti v Palestině a mezi jejím obyvatelstvem připouštěly.“8 

Politikou Velké Británie bylo tak jako v koloniích jen opatrné zavádění základních prvků 

britského právního systému. Zásadním však bylo, že hlavní představitelé justice, soudci a právníci 

pracující ve službách vlády byli Angličané, nebo alespoň lidé, kteří v Anglii vystudovali.  

Britská správa navázala na tradici třístupňového soudního systému s nižšími soudy, 

obvodními soudy a Nejvyšším soudem. Proti rozhodnutím Nejvyššího soudu se bylo možné odvolat 

před britskou královskou Soukromou radu. Tento systém se pak v zásadě přenesl i do nezávislého 

izraelského Státu.9 

Principy common law se v Palestině měly uplatňovat jen v případech, kdy místní prameny 

práva nevedly k uspokojivému řešení, v soudní praxi však byly uplatňovány velice často. Touto cestou 

byla do Palestiny zavedena široká legislativa mající základy právě v anglickém právu. Jednalo se 

hlavně o právo týkající se společností, výrobních družstev, bankovnictví, směnek, konkursu a také 

patentového a autorského práva. 

 V roce 1936 byl zaveden Trestní kodex (Criminal Code Ordinance), který zakotvil palestinskou 

úpravu na stejných základech, jaké mělo common law. Dodatečně byly zavedeny také precedenty 

a rozhodnutí Nejvyššího soudu se staly závaznými pro všechny soudy nižších instancí. Z důvodu 

názorové polarizace populace se nepřistoupilo k zavedení porotního systému. Zákoník se v průběhu 

                                                           
8
 Článek 46 The Palestine Order in Council (1922). 

9
 Guberman, S., 2000. 
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času osvědčil svou kvalitu, když setrval v platnosti i po vzniku nezávislého Izraele a přes řadu změn10 

se jím řídí Izraelci dodnes.11 

Vedle trestního zákoníku existovaly i další předpisy doplňující trestněprávní úpravu. 

Pozoruhodné je, že ačkoliv byly po roce 1948 nahrazeny novými zákony, tradice těchto předpisů byla 

natolik silná, že si i nové zákony podržely tradiční označení „nařízení“, které charakterizovalo druh 

normotvorby za mandátní správy. Např. Nařízení o nebezpečných drogách (nová verze) z roku 1973, 

nebo Nařízení o dopravě (nová verze) z roku 1961.12 

Období po roce 1936 je charakterizováno prohlubujícím se konfliktem mezi Araby a Židy, 

hovoří se o takzvané Arabské revoluci. Druhá světová válka a úsilí Židů o nezávislost, které válka velmi 

urychlila, situaci ještě vyostřily. Tento proces vyvrcholil vyhlášením stanného práva a vydáním 

nechvalných Mimořádných (ochranných) opatření z roku 1945, která v dobovém pohledu dávala 

Britům „působivý výčet právních nástrojů k uvězňování lidí, deportacím, zabavování majetku, 

cenzuře, demolici domů, omezování pohybu, kontrole potravin, tisku, penězi, poplatky a také 

k ukládání trestu smrti.“13 

Mimo výše zmíněnou úprava byl vydán Zákoník občanských deliktů (Civil Wrongs Ordinance, 

1945), který vstoupil v platnost v roce 1947 a který nahradil dosud platná ustanovení osmanského 

zákoníku Mejelle. To už ale historie kráčela nezadržitelně vpřed a Britské správě zbývaly jen poslední 

měsíce existence.  

  

                                                           
10

 Zásadní změnou bylo v 1994 přijetí zcela nové obecné části trestního zákoníku. 
11

 Guberman, S., 2000. 
12

 Sebba L., Horovitz M., Geva, R.: Systémy trestní justice v Evrope a Severní Americe – IZRAEL, Praha, 2005, s. 10. 
13

 Shachar, Y.: History and Sources of Israeli Law, in Introduction to the Law of Israel, Jeruzalém 1995, s. 5. 
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2 Ústavněprávní základy Izraele 

2.1 Vznik samostatného státu a jeho státoprávní etablování 

Izrael je tradičně řazen mezi nemnoho zemí světa, které nemají psanou ústavu. To je však 

pravda jen částečně. Ačkoliv mohou existovat státy, které nemají ústavu ve formálním smyslu (zákon 

nadaný nejvyšší právní silou, který je formálně jako ústava nazýván), každý stát světa musí mít 

v nějaké podobě upraven způsob fungování svých základních mocenských instrumentů. Jinak by 

nebylo možné o existenci jakéhokoliv státu vůbec mluvit. To znamená, že pokud stát existuje, má 

nějakou ústavu minimálně v materiálním smyslu. Jak je to tedy s Izraelem? Skutečně nemá psanou 

ústavu a řídí se pouze určitými neformálně zavedenými pravidly? 

Pro pochopení této pro Izrael specifické otázky je třeba vzít v úvahu všechny protichůdné 

proudy, jež se v tomto státě snoubí, a vrátit se na počátek celého státoprávního vývoje k počátkům 

samostatného židovského státu. Nezávislý stát byl vyhlášen 14. května 1948. Politickým ale i právním 

dokumentem, o nějž se toho vyhlášení nového státu opíralo, byla Deklarace nezávislosti Státu Izrael. 

Deklarace ustanovila prozatímní zákonodárný orgán – Prozatímní státní radu – a prozatímní vládu.  

Deklarace vysvětlovala motivy a právo Židů na vlastní stát, měla také zásadní význam pro 

charakter nového státu a ve své hlavní části jej etablovala na následujících principech: 

Stát Izrael bude otevřen židovským přistěhovalcům a všem příslušníkům národa rozprášeným 

po celém světě. Bude se starat o rozvoj země pro blaho všech jejích obyvatel; bude založen na 

svobodě, rovnosti a míru – ve světle slova izraelských proroků; bude poskytovat všem občanům plnou 

sociální a politickou rovnoprávnost bez rozdílu náboženství, rasy a pohlaví; bude garantovat svobodu 

víry, svědomí, jazyka, výchovy, vzdělání a kultury; zabezpečí posvátná místa všech náboženství 

a zůstane věrný principům ústavy Spojených národů.14 

Ačkoliv Deklarace nebyla zákonem, určila Izraeli jasný směr k demokratickému státu, jenž ctí 

lidská práva a řídí se vládou práva. Na druhou stranu však v sobě skrývala i určitý ústupek religiózním 

uskupením v podobě odkazu na zásady tradičního izraelského náboženského práva a učení proroků. 

Lze shrnout, že Deklarace nezávislosti představovala izraelské ústavní provizorium.15 

Deklarace svůj význam neztrácí ani v dnešní době. Ve své judikatuře ji sice Nejvyšší soud 

Státu Izrael z počátku považoval pouze za politický dokument, avšak s postupem času tento postoj 

přehodnotil. Deklarace nabyla postavení interpretační pomůcky při rozhodování Nejvyššího soudu. 

                                                           
14

 Krupp, M.: Sionismus a Stát Izrael, Praha 1999, s. 118. 
15

 Guberman, S., 2000. 
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Celý proces vyvrcholil v roce 1965 v podobě všestranně výbušného případu Yeredor,16 kdy byl 

Deklaraci nezávislosti přiznán v podstatě ústavní charakter. 

Prvním právním aktem, který nově ustanovená Prozatímní státní rada přijala, bylo Nařízení 

o právu a správě (Law and Administration Ordinance, 1948), což byla recepční norma. V něm bylo 

stanoveno, že právo, které existovalo v Palestině v okamžiku vzniku Státu Izrael, bude platit i nadále. 

Zároveň se však předpokládá, že přebraný právní řád bude přizpůsobován novým podmínkám, které 

vyplývají ze vzniku nového státu a jeho institucí. Dále Nařízení určilo Prozatímní státní radu za 

zákonodárný orgán nového státu.17 

Prozatímní státní rada a vláda měly podle původních představ fungovat pouze do 

všeobecných voleb, z nichž by pak vzešlo Ústavodárné shromáždění. Podle původních představ „otců 

zakladatelů“ měla být Ústava přijata již v říjnu 1948. Záhy vypuknuvší Válka za nezávislost18 s okolními 

arabskými státy a příchod početných skupin nábožensky silně založených skupin Židů do nově 

vznikajícího státu těmto představám nepřály. Otázka ústavy pro Stát Izrael se vydala jinou, vlastní 

cestou. 

2.1.1 Boj o ústavu 

Jak již bylo řečeno, Prohlášení nezávislosti předpokládalo, že v Izraeli bude brzy po jeho 

vyhlášení přijata ústava v klasickém evropském stylu. Je už asi dáno soupeřivou povahou Izraelců 

nebo snad nešťastnou historickou předurčeností, ale jen máloco se v oblasti Palestiny podařilo 

prosadit podle plánů a bez tvrdých vojenských či společenských střetů. Události, které se odehrály na 

ústavněprávním poli a rezonují až do dnešních dnů, jsou běžně nazývány jako „boj o ústavu“.19 

Bezprostředně po vzniku státu byl Izrael podroben válečné zkoušce vlastního přežití, z níž 

k překvapení snad celého světa vyšel úspěšně a dokázal mnohonásobně větší armádu arabských států 

porazit. Stinnou stránkou této Války za nezávislost byl fakt, že obyvatelstvo se namísto voleb do 

ústavodárného shromáždění muselo se zbraněmi v ruce20 účastnit bojů. 

                                                           
16

 E.A. 1/65, Yeredor v. Chairman of the Central Elections Commission, 19(3) P.D. 365 (1965). 
17

 Guberman, S., 2000. 
18

 Ozbrojený konflikt trvající s určitými přestávkami od 14. 5. 1948 do 20. 6. 1949. Okolní arabské země se v žádném případě 
nehodlaly smířit s existencí samostatného izraelského státu, a proto se jej rozhodly vojensky obsadit a zlikvidovat. Díky 
ohromné početní převaze předpokládaly snadné vítězství, opak byl ale pravdou a Arabové utrpěli řadu tvrdých porážek. 
V hebrejštině je označení této války skutečně Válka za nezávislost - Milchama ha-acma'ut, v arabštině se naopak nazývá An-
naqba – katastrofa. 
19

 Např.: Gavison, R.: Constitutionalism and Political Reconstruction: Israel's Quest for a Constitution *online+, dostupné na 
http://www.gavison.com/a2618-constitutionalism-and-political-reconstruction-israel-s-quest-for-a-constitution. 
20

 Je historickou zajímavostí, že ve značném množství se jednalo o zbraně československé výroby. 
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Zároveň pokračoval příliv statisíců Židů z rozličných koutů světa do státu znovuobnoveného 

po dvou tisíciletích. Kromě etnického původu a náboženského základu však tyto skupiny mnohdy ze 

zcela odlišných světů jen nesnadno hledaly jednotící hodnoty. Postupně se při určitém zjednodušení 

dá hovořit o vytvoření dvou skupin izraelských Židů – Aškénázů21 a Sefardů22. Významnou úlohu zde 

zaujímaly náboženské skupiny, které na rozdíl od sekulárních „otců zakladatelů“ neuznávaly za 

možnou jinou ústavu než Tóru.23 

Po volbách do Ústavodárného shromáždění na jaře 1949 se vliv těchto náboženských skupin 

začal naplno projevovat. Vůbec prvním legislativním aktem, jenž byl přijat, došlo ke změně názvu 

Ústavodárného shromáždění na První Kneset.24 Tato změna neznamenala pouze nový název 

izraelského legislativního orgánu, ale i ústup od ústavotvorných záměrů. Tento úkrok stranou (nebo 

možná i zpět) byl vysvětlován tak, že současní obyvatelé Izraele nemohou vnucovat svou vůli příštím 

generacím dosud živelně vyvíjející se populace, a proto správný čas k vytvoření ústavy nastane, až do 

země přijde dostatečný počet židovských imigrantů.25 

Jako kompromis mezi náboženským a sekulárním přístupem bylo dohodnuto (a v určité 

obměně dodnes fungující jako společenský status quo), že bude postupně přijímána kapitola po 

kapitole v podobě tzv. základních zákonů. Tyto kapitoly pak budou jednoho dne shrnuty do jediného 

zákona. Obsah tohoto kompromisu je vtělen do rezoluce, jež byla na návrh poslance Harariho přijata 

Knesetem v roce 1950 a pod jménem Harariho rezoluce vstoupila do izraelských i světových 

ústavněprávních dějin. 

O tom, že zájem na přijetí ústavy v Izraeli po tomto kompromisu vychladl a ke slovu se 

naopak dostaly poněkud prozaičtější otázky každodenního politického života, svědčí i skutečnost, že 

první Základní zákon Kneset byl přijat až v roce 1958. Nelze než vyjádřit údiv nad tím, jak bezbolestně 

izraelský parlament dokázal po řadu let fungovat bez svého zákonného ukotvení. Nemluvě 

o ostatních ústavních institucích, které se své právní úpravy dočkaly ještě mnohem později. 

Dosud bylo přijato celkem dvanáct základních zákonů, platných a účinných jich je však pouze 

jedenáct: 

 Základní zákon „Kneset“ (1958), 

                                                           
21

 Obecné označení pro Židy pocházející ze střední a východní Evropy. 
22

 Obecné označení Židů žijících až do roku 1492 na Pyrenejském poloostrově (a po jejich vyhnání) přešlých do Středomoří, 
na Balkánu i Blízkém východě, ale také v některých evropských zemích (Nizozemí). 
23

 Čejka, M.: Právní řád Státu Izrael a Common Law, Common Law Review *online+, 23. 10. 2003, dostupné na 
http://review.society.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=2. 
24

 V doslovném překladu toho slovo znamená shromáždění. 
25

 Guberman, S., 2000. 
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 Základní zákon „Země Izraele“ (1960), 

 Základní zákon „Prezident státu“ (1964), 

 Základní zákon „Vláda“ (1968, nahrazen novým z roku 1992), 

 Základní zákon „Státní hospodářství“ (1975), 

 Základní zákon „Armáda“ (1976), 

 Základní zákon „Jeruzalém“ (1980), 

 Základní zákon „Moc soudní“ (1984), 

 Základní zákon „Státní kontrolor“ (1988), 

 Základní zákon „Lidská svoboda a důstojnost“ (1992), 

 Základní zákon „Svoboda zaměstnání“ (1994). 

Jestliže tempo přijímání na přelomu osmdesátých a devadesátých let dvacátého století 

akcelerovalo a ve velké části právní veřejnosti vzbuzovalo naději, že již brzy dojde k definitivnímu 

shrnutí základních zákonů do jediného dokumentu – ústavy, došlo následně k tvrdému vystřízlivění. 

V důsledku zhoršení mezinárodní situace a nového prohloubení konfliktu s palestinskými Araby 

výrazně posílily pravicové elementy politického spektra, které pro ústavu nikdy neprojevovaly velké 

nadšení. Celý ústavotvorný proces se zastavil a jen v představách a šuplících akademiků zůstávají 

původně zamýšlené další Základní zákony „Legislativa“, „Práva v procesu“ a „Svoboda projevu 

a sdružování“. 

2.1.2 Ústavní charakter základních zákonů 

Polovičaté řešení „boje o ústavu“ v podobě postupného přijímání jednotlivých kapitol 

potenciální ústavy vyvolalo další tvrdé spory o charakter základních zákonů. Existuje nadřazenost 

ustanovení základních zákonů nad ostatními zákony? Nebo se naopak jedná o „běžné“ zákony, které 

mají jen tu zvláštnost, že upravují oblast vztahů v jiných zemích upravených ústavou? 

Proti nadřazenosti základních zákonů lze postavit argument, že základní zákony jsou 

přijímány pouhou prostou většinou hlasů poslanců Knesetu stejně jako každý jiný zákon. Z toho 

důvodu nemohou být nadřazeny zákonům, které byly přijaty podle stejných pravidel. Této zásadě se 

do značné míry podřizuje i konstrukce jednotlivých základních zákonů. Ty je obecně možné změnit 

prostou většinou hlasů, některá vybraná ustanovení lze však změnit pouze zvláštní většinou. Tím je 

dosaženo určitého „ústavního“ efektu těchto ustanovení. Takovýto postup musí být zaveden 

ustanovením samotného základního zákona a je aplikován pouze na vybraná ustanovení nikoli na 

celé základní zákony. Například článek 4 Základního zákonu Kneset zní: 
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 Kneset je volen ve všeobecných, národních, přímých, rovných, tajných a poměrných volbách, 

za dalších podmínek určených ve volebním zákoně, tento článek může být změněn pouze většinou 

všech členů Knesetu. 

Stejnou podmínku (tedy nutnost absolutní většiny hlasů poslanců) určuje i článek 44 

současného Základního zákona Vláda. Ochranu základním zákonům jako celku poskytlo další 

ustanovení Základního zákona Vláda, které neumožňuje změnit žádný základní zákon nařízením 

přijatým vládou v rámci zvláštních procedur během výjimečného stavu.26 

Na stranu zastávající nadřazenost základních zákonů nad zákony ostatními je naopak 

pokládán argument, podle nějž se na počátku existence státu zastupitelský orgán změnil 

z Ústavodárného shromáždění na První Kneset a došlo tak k přechodu i ústavodárné moci. Již 

samotné označení přijatých aktů jako „základních zákonů“ tak v sobě obsahuje vůli Knesetu, aby daný 

zákon požíval ústavní síly a tedy i nadřazenost nad ostatními zákony.27  

Otázka, co se stane, pokud dojde k rozporu mezi zákonem a základním zákonem, zůstávala 

pro výše zmíněné rozporné přístupy dlouho nezodpovězena. S legislativní úpravou tohoto střetu, a to 

ve prospěch základních zákonů, se počítá v Základním zákoně Legislativa,28 ten ovšem dosud nebyl 

ani projednáván Knesetem a zdá se, že ani v blízké budoucnosti nebude.  

Hlavního slova se v tomto směru ujaly soudy, především pak Nejvyšší soud, který jako Vysoký 

soudní dvůr29 na konci 90. let dvacátého století přijal dvě důležitá rozhodnutí. V roce 1997 přijal 

precedenční rozhodnutí, jímž zrušil některá ustanovení zákona upravujícího výkon povolání 

investičních poradců s odůvodněním, že byla v rozporu se Základním zákonem Svoboda zaměstnání 

a to v míře, která již znemožňuje naplnění cíle Základního zákona.30 O dva roky později zrušil jeden 

článek zákona o vojenském soudnictví s tím, že odporuje Základnímu zákonu Lidská svoboda 

a důstojnost. Jednalo se o ustanovení, které umožňovalo vojenské policii zadržovat příslušníka 

ozbrojených sil po dobu až čtyř dnů bez jakéhokoliv rozhodnutí soudu.31 

Lze tedy shrnout, že pokud by nějaký zákon byl v rozporu se základním zákonem, Nejvyšší 

soud takový zákon nebo jeho ustanovení zruší. Podmínkou pro zrušení je, že tento rozpor musí 

                                                           
26

 Článek 41 Základního zákona Vláda. 
27

 Rubinstein, A.: Israel's Partial Constitution: The Basic Laws *online+, duben 2009, dostupné na 
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/isdf/text/Rubinstein.html. 
28

 The Existing Basic Laws: Summary, *online+, 2003, dostupné na 
http://www.knesset.gov.il/description/eng/eng_mimshal_yesod2.htm#2. 
29

 K funkci Nejvyššího soudu jako Vysokého soudního dvora blíže viz kapitola 4.3.2. 
30

 HCJ 1715/97 Investment Managers’ Bureau v. Finance Minister. 
31

 HCJ 6055/95 Sagi Tzemach v. Minister of Defense. 
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dosahovat míry, která vylučuje naplnění cíle základních zákonů. Cestou praktické aplikace je 

základním zákonům přiznáno nadřazené postavení a lze tak hovořit o existenci ústavních norem 

v rámci izraelského právního řádu i ve formálním smyslu. 

2.2 Moc zákonodárná a moc výkonná 

2.2.1 Kneset 

Izraelský politický systém je založen na principu dělby státní moci. Kneset ztělesňuje v tomto 

systému moc legislativní.32 Právní úprava vztahů týkajících se tohoto jednokomorového parlamentu 

není upravena pouze v Základním zákoně Kneset (1958), ale také v dalších „normálních zákonech“ 

o volbách do Knesetu (1969) a o politických stranách (1992). 

Kneset je nadán výlučnou pravomocí přijímat zákony, které nejsou omezeny co do oblasti ani 

obsahu úpravy s jediným omezením, že přijímané zákony nesmí být v rozporu se základními zákony.33 

Současně má Kneset pravomoc přijímat i samotné základní zákony a potenciálně by mohl jako 

nástupce Ústavodárného shromáždění schválit i sloučení všech základních zákonů do nové Ústavy. 

Legislativní úloha je ovšem jen jednou z činností, jež izraelský parlament vykonává. V rámci 

systému dělby moci vykonává dohled nad vládou, která bez vyslovení důvěry nemůže svůj úřad 

zastávat. Stejně tak zde existuje i standardní úprava práva na informace, jež poslanci Kneset mohou 

uplatňovat v rámci parlamentních výborů a v plénu při interpelacích. 

Knesetu jsou svěřeny také určité quasi-soudní pravomoci v případech odejmutí imunity 

některému ze svých členů a rozhodování o způsobilosti vykonávat funkci prezidenta státu a státního 

kontrolora.34 Do roku 1989 měl Kneset i pravomoc rozhodovat v situacích, kdy došlo k zpochybnění 

výsledků voleb, dnes je však již tato pravomoc v rukou soudů.35 

V neposlední řadě pak má Kneset významnou úlohu volebního orgánu. Volí prezidenta státu 

a státního kontrolora (proto je zde i vazba na rozhodování o jejich nezpůsobilosti své úřady zastávat). 

Izraelským specifikem je vazba na soudní soustavu, kdy jsou z každého nového Knesetu zvoleni dva 

zástupci do Výboru pro jmenování soudců, zástupci Knesetu se podílí také na volbách dayanim 

(soudců rabínských soudů) a kaddiš (soudců náboženských soudů Muslimů a Drúzů). Prostřednictvím 

                                                           
32
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výborů je dále voleno i pět členů Knesetu, kteří se následně podílejí na volbě členů vrchní rabínské 

rady.36 

Kneset se skládá ze 120 členů, kteří jsou voleni v tajných všeobecných, přímých, rovných 

volbách podle zásad poměrného zastoupení. Princip všeobecnosti zajišťuje hlasovací právo každému 

občanu Izraele staršímu 18 let, právo být volen má každý občan starší 21 let. Výjimky z aktivního 

volebního práva platí pro některé veřejné funkce, jako je prezident, soudci, hlavní rabíni, aj. Základní 

zákon umožňuje volební právo odepřít rozhodnutím soudu osobě, která spáchala „zločin proti 

bezpečnosti státu“ a to na pět i více let.37 

Kandidovat ve volbách do Knesetu lze pouze prostřednictvím kandidátky některé 

registrované politické strany nebo koalice několika registrovaných politických stran, přičemž kandidát 

není omezen nutností příslušnosti k jakékoliv politické straně. Odmítnuta může být kandidátní listina, 

která „popírá existenci státu Izrael jako státu židovského lidu, popírá demokratický charakter státu, 

podněcuje k rasismu.“38  

Vyloučení politické strany z voleb probíhá na základě správního aktu, který je přezkoumatelný 

Nejvyšším soudem. Ve vývoji izraelského práva se však uplatňoval i jiný přístup, kdy Nejvyššího soud 

zastával názor, že není oprávněn přezkoumávat správní rozhodnutí.39 Lze uvažovat, že tento přístup 

měl určité politické pozadí, neboť byl důsledně uplatňován v sérii soudních sporů vyvolaných 

arabskou nacionalistickou organizací Al-Ard během 60. let 20. století. V případech Kardoš,40 Al-Ard 

Ltd.,41 nebo Yeredor42 Nejvyšší soud odmítl žalobu proti rozhodnutí státního orgánu, který zakazoval 

politické a společenské aktivity této pan-arabské organizace.  

Izraelský volební systém je založen na principu poměrného zastoupení, přičemž celá země je 

jediným volebním obvodem. Uzavírací klauzule pro vstup do Knesetu byla původně nastavena na 

pouhém 1 % získaných hlasů. Za jen nepatrný posun k racionalizaci volební systému lze považovat 

postupné navýšení této klauzule na dnešní hranici 2 %.43 Je vhodné na tomto místě poznamenat, že 

tento „čistý“ poměrný systém Izraeli sice vydobyl místo v učebnicích ústavního práva po celém světě, 

jinak ovšem přináší spíše trvalé společensko-politické nesnáze. Izraelský parlament je charakteristický 
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40

 HCJ 241/60 Mansur Tewfik Kardosh v. Registrar of Companies IsrSC 18(2) 340.  
41

 HCJ 39/64 El Ard Company, Ltd. v. Commissioner of Northern District IsrSC 15(2) 1151. 
42

 E. A. 1/65, Yeredor v. Chairman of the Central Elections Commission, 19(3) P.D. 365. 
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vysokým množstvím politických stran, na to navázaných širokých vládních koalicí, které trvale 

vykazují značnou nestabilitu. Zároveň se mnohé vlády neobejdou bez podpory malých náboženských 

a mnohdy radikálních stran. Historie dostatečně prokázala, že tyto jinak malé skupiny se nikterak 

nerozpakují svůj koaliční (vyděračský) potenciál využít a získávají tak politický vliv mnohonásobně 

přesahující jejich volební výsledky. Dochází tak k častému politickému akcentování náboženských 

otázek, ačkoliv absolutní většina izraelského elektorátu vyjadřuje trvalou podporu sekulárním 

a nábožensky umírněným stranám.44 

Volby do Knesetu se pravidelně konají každé čtyři roky a vyhlašuje je prezident státu, krom 

těchto pravidelných voleb se mohou konat i volby předčasné na základě rozhodnutí samotného 

Knesetu, přičemž k přijetí tohoto rozhodnutí je třeba absolutní většina hlasů poslanců. V takovém 

případě musí být vyhlášeno datum nových voleb, které se musí konat do pěti měsíců od přijetí tohoto 

rozhodnutí.  

Na prvém zasedání nového parlamentu poslanci skládají slib věrnosti, který zní: 

„Slibuji věrnost Státu Izrael a slibuji, že budu čestně vykonávat svůj mandát poslance 

Knesetu.“45 

Lze si povšimnout občanského charakteru tohoto slibu. Poslanci slibují věrnost státu a nikoliv 

jakýmkoli náboženským hodnotám. 

Kneset může být rozpuštěn především v případě trojího neúspěšného pokusu o sestavení 

vlády nebo na základě vlastního rozhodnutí.46 Zajímavá je možnost předsedy vlády vyvolat předčasné 

volby. Ten může doporučit vyhlášení předčasných voleb prezidentovi, který je pak oprávněn je 

vyhlásit. Tomu však může Kneset zabránit svým kvalifikovaným hlasováním. Zatímco předčasné volby 

vyhlášené na základě rozhodnutí Knesetu jsou poměrně běžné (dosud se tak stalo devětkrát), 

k úspěšné iniciaci předsedou vlády došlo dosud jen jednou při volbě čtrnáctého Knesetu v roce 1996. 

K tomu navíc došlo v krátkém období (1996 až 2001), kdy byl při parlamentních volbách volen 

premiér přímo a v základních zákonech posíleny jeho pravomoci. Za této úpravy měl premiér 

možnost prezidentovi vyhlášení pouze notifikovat a ten byl povinen volby vyhlásit.47  
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Zvláštní ⅔ většinou může Kneset přijmout rozhodnutí, jímž své funkční období prodlouží.48 

Toto opatření je „ústavní“ pojistkou, která má za účel zajištit fungování zákonodárného orgánu ve 

výjimečných, popřípadě krizových situacích. Možnosti takovéhoto prodloužení se využilo například 

během Jom Kipurské války (1973).49 Ta vypukla těsně před konáním plánových voleb a rozpuštění 

Knesetu bez nemožnosti konání řádných voleb v době války by ještě prohloubilo krizi, kterou vnější 

útok na Izrael vyvolal. Toto ustanovení, nehledě na určité praktické komplikace, sice může vyvolat 

pochybnosti o možném zneužití politickou garniturou k ne zcela demokratickým postupům. Na 

druhou stranu alternativou k tomuto jedinému ustanovení základního zákona je v malém unitárním 

státě vytvoření celé druhé komory parlamentu. 

2.2.2 Prezident státu  

Prezident je hlavou státu, jeho postavení je však v mnoha ohledech ceremoniálního 

charakteru a hlavní těžiště výkonné moci leží na premiérovi, respektive vládě. Základní zákon 

Prezident státu byl přijat v roce 1964 a upravuje způsob jeho volby, předpoklady pro výkon této 

funkce, pravomoci a postupy, jimiž se při výkonu svého úřadu řídí. 

V mnoha směrech lze postavení izraelského prezidenta srovnat s postavením toho českého, 

především v jeho vnímání jako nadstranického, sjednocujícího elementu. Jeho reálné postavení 

v politickém životě je však ve srovnání s českým protějškem ještě slabší. A to jak z důvodu velmi 

omezeného množství pravomocí, které je s to užívat nezávisle na jiných mocenských orgánech, tak 

i proto, že izraelský prezident je při výkonu svých pravomocí tradičně velmi umírněný a konzervativní. 

Při vymezení vzniku prezidentské funkce je zjevné, že je vystavena na principu slabého prezidenta 

v zásadě po vzoru třetí francouzské republiky.  

Prezident je volen parlamentem na sedmileté volební období, jež může zastávat pouze 

jednou.50,51 Kandidovat na tento ústavní post má právo každý občan státu, který na území Izraele 

trvale pobývá. Samotná volba probíhá na zasedání Knesetu. Poslanci volí prezidenta v tajném 

hlasování a k jeho zvolení je potřeba prostá většina hlasů. Ačkoliv se takováto většina může zdát, 

v porovnání kupříkladu s českou úpravou, jako poměrně snadno dosažitelná, zásluhou stranické 
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rozdrobenosti Knesetu bývá i její dosažení v prvním kole volby nesnadné. Zákon proto počítá 

s dalšími koly.52 

Druhé kolo je prostým zopakováním kola prvního, tedy i za stejných podmínek. Existuje sice 

možnost, aby mezi prvním a druhým kolem došlo k nějaké politické dohodě, jež by umožnila 

úspěšnou volbu v druhém kole, jedná se však spíš o mírně přehnaný optimismus zákonodárce, který 

v drtivé většině případů vede k dalšímu kolu. Třetí kolo probíhá tak, že je vyřazen kandidát s nejnižším 

počtem hlasů a opět se hlasuje. Pokud ani ve třetím kole nedojde ke zvolení prezidenta, pokračuje se 

za stejných podmínek do dalšího kola. Tento postup se opakuje tak dlouho, dokud nedojde ke zvolení 

jednoho z kandidátů (tedy jeden kandidát získá prostou většinu hlasů poslanců). 

Výhodou tohoto systému nepochybně je, že zajišťuje zvolení prezidenta v jediné volbě 

a téměř zamezuje riziku případné nutnosti nových voleb a období určité politické nejistoty. Nevýhodu 

lze spatřovat v pochybnostech o skutečné reprezentativnosti kandidáta, jenž takto může být zvolen 

až v potenciálním čtvrtém či pátém kole jen nevelkým absolutním počtem hlasů poslanců. 

Svého úřadu se nová hlava státu ujímá složením slibu před plenem Knesetu, za povšimnutí 

stojí skutečnost, že tento slib, podobně jako slib poslanců, akcentuje občanský princip státní moci: 

„Slibuji věrnost Státu Izrael a jeho zákonům a slibuji, že budu čestně vykonávat funkci 

prezidenta státu.“53 

Prezident má poměrně omezené pravomoci a navíc i ty jsou omezené nutnou kontrasignací 

člena vlády. Po konzultacích s politickými stranami pověřuje vybraného člena Knesetu sestavením 

vlády (jen v otázkách zformování nové vlády nepodléhají rozhodnutí prezidenta kontrasignaci), 

reprezentuje stát na diplomatické úrovni, jmenuje soudce Nejvyššího soudu (na doporučení Výboru 

pro jmenování soudců) a může také udílet amnestie či zmírnit tresty.54 Základní zákon počítá 

i s možností rozšíření těchto pravomocí zvláštním zákonem. V návaznosti na své omezené pravomoci 

je prezident do značné míry ústavně neodpovědný a zároveň požívá široké procesní a hmotněprávní 

imunity.  

Z pohledu zachování politického smíru mezi vládou a prezidentem lze považovat za 

„inspirativní“ i další omezující ustanovení, které nedovoluje prezidentovi opustit území státu bez 

povolení vlády. S cestováním prezidenta do zahraničí je spojena ještě jedna velmi zajímavá úprava, 
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podle které prezident státu dočasně pozbývá možnosti výkonu své funkce a pravomocí od chvíle, kdy 

opustí území státu až do okamžiku svého návratu. 55 

Pokud Kneset shledá, že se prezident pro své chování stal nehodným výkonu své funkce, 

může jej svým rozhodnutím odvolat. Aby k takovému odvolání došlo, je třeba postupovat podle 

poměrně složitých, přesně definovaných pravidel. K úspěšnému odvolání prezidenta je třeba opět tří 

čtvrtinové většiny hlasů všech poslanců. Jedná se o postup velice náročný a dosažení takovéhoto 

odvolání prezidenta je jen málo pravděpodobné. Nepovedlo se to ani v roce 2007 u otřesného 

případu prezidenta Moše Kacava.56 Toho jen imunita (trvající po dobu jeho funkce) chránila před 

obviněním z řady závažných zločinů včetně několika znásilnění. Situace se nakonec vyřešila tak, že 

Kacav pod tlakem veřejnosti v červenci 2007 odstoupil a umožnil tak zahájit proti sobě trestní stíhání. 

Případ definitivně skončil v srpnu 2011 u Nejvyššího soudu, který potvrdil jeho odsouzení k sedmi 

letům vězení.57 

2.2.3 Vláda 

Vláda reprezentuje výkonnou moc a má takzvanou zbytkovou pravomoc, což znamená, že do 

její jurisdikce patří všechny záležitosti, které nejsou výslovně svěřeny jinému orgánu. V rámci 

ústavního systému je tradičně ve slabším postavení než legislativa – tedy Kneset. Tento stav se ale 

během času ukázal jako značně omezující, obzvláště s ohledem na stranickou roztříštěnost politické 

scény, která často znesnadňuje řádnou funkci parlamentu a tedy i efektivní výkon státní moci. Reakcí 

na tento neuspokojivý stav jsou opakující se snahy o reformu mocenských vztahů ve státě, které však 

dosud dosáhly jen rozpačitých výsledků. 

Původní Základní zákon Vláda z roku 1968 byl charakterizován výraznou mocenskou 

převahou Knesetu nad vládou, což v kombinaci s multistranickým systémem vedlo k výrazné 

nestabilitě jednotlivých vlád.58 Jak uvidíme dále, ani následným reformám se ovšem tuto skutečnost 

nikterak zvlášť změnit nezdařilo.  

Jak již bylo naznačeno, starý Základní zákon Vláda byl v roce 1992 zrušen a nahrazen novým, 

který si dal za cíl významně posílit postavení vlády, především pak premiéra, který měl být nadále 

volen přímo. Toto opatření se však záhy ukázalo jako problematické, neboť izraelský elektorát 
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opakovaně projevil pozoruhodný smysl pro humor, když sice poměrně jednotně premiérem zvolil 

určitou osobnost, do pléna Knesetu již však upřednostnil jiné strany než tu, za niž premiér kandidoval. 

Takto zvolený premiéra postrádal politickou oporu v Knesetu, což jej vystavilo do nesnadno řešitelné 

situace a v zásadě vedlo k sestavování širokých koalic.59,60 Poslední novela tohoto zákona přijatá 

s účinností k volbám v roce 2003 zachovala velkou část prvků posilujících postavení vlády, ustoupila 

však od přímé volby premiéra.  

Premiér vede vládu a společně s ním tento vrcholný orgán výkonné moci stojí i padá. Přesto 

je navenek Knesetu vláda odpovědná jako celek.  

Po proběhnutí voleb prezident státu začne jednat se zástupci jednotlivých parlamentních 

stran. Následně vybere jednoho člena Knesetu, jehož pověří sestavením nové vlády. Pouze tento člen 

Knesetu se pak v případě úspěchu může stát předsedou vlády.61 Není zde tedy možný model, kdy by 

vyjednáváním o nové vládě byl pověřen někdo jiný než budoucí premiér.62 

Od okamžiku pověření má vybraný člen Knesetu 28 dní na sestavení vlády a předstoupení 

před Kneset s žádostí o důvěru. Co do výběru členů vlády je potenciální premiér omezen 

ustanovením, které umožňuje stát se ministrem pouze osobám s izraelským občanstvím.63 Pokud se 

vládu nezdaří sestavit, ať už kvůli selháním samotných jednání nebo nevyslovením důvěry Knesetem, 

dostane se ke slovu opět prezident, který postupuje stejně jako při prvém pokusu. Pokud by i tento 

pokus selhal, třetího kandidáta může svou většinou vybrat ze svého středu samotný Kneset. 

Neúspěch ani při třetím pokusu o sestavení vlády logicky vede k novým, předčasným volbám.64 

V případě vyslovení důvěry, se kandidát bezprostředním složením přísahy ujímá funkce 

premiéra. Přísaha předsedy vlády a obdobně i jednotlivých členů vlády v mnohém prozrazuje 

o charakteru moci ve státě: 

„Já (jméno) se jako ministerský předseda zavazuji podporovat Stát Izrael a jeho zákony, 

čestně plnit svou roli ministerského předsedy a jednat v souladu s rozhodnutími Knesetu.“65 
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 Reforma vedoucí k posílení vlivu vlády také vedla k další pozoruhodnému jevu, kdy radikální náboženské strany, které se 
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 Článek 28 Základního zákona Vláda. 
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Předseda vlády se ve své přísaze zavazuje k jednání nejen podle zákonů nýbrž i podle všech 

rozhodnutí parlamentu. Hned od počátku vztahu exekutivy a legislativy se tak jasně vymezuje, kdo 

zde sehrává rozhodující úlohu. 

Moc Knesetu nad vládou je vyjádřena nejen povinností vlády třímat ve svých rukou důvěru 

Knesetu, ale také tradiční možností Knesetu vyjádřit vládě nedůvěru. Toto vyslovení nedůvěry má 

výrazně racionalizační charakter, neboť je upraveno v podobě takzvaného konstruktivního vyslovení 

nedůvěry. To znamená, že ke svržení vlády není nutné pouze získat absolutní většinu poslanců, ale 

zároveň je třeba postavit protikandidáta na pozici premiéra, který se v případě úspěšného svržení 

vlády dostává do pozice poslance pověřeného sestavením vlády.  

Jako určitá protiváha vyslovení nedůvěry existuje také institut rozpuštění Knesetu za souhlasu 

prezidenta rozhodnutím předsedy vlády. K tomuto kroku se může uchýlit v případě, že většina 

Knesetu jedná proti vládě a brání tak efektivnímu fungování vlády.66 

Tento krok však může ze stolu smést zase nazpět Kneset, pokud absolutní většinou vybere ze 

svých řad poslance, kterého prezident musí pověřit sestavením nové vlády. Dojde tak fakticky opět ke 

svržení současné vlády a ministerský předseda, jenž se původně pokusil přetáhnout otěže moci na 

svou stranu, odchází poražen do politického ústraní. V případě institutu rozpuštění Knesetu 

premiérem ovšem nelze hovořit o všeobecně oblíbené kratochvíli izraelských politiků a jedná se 

o postup v zásadě výjimečný.67 

Zvláštní vazbou mezi premiérem a Knesetem je také možnost odvolání předsedy vlády 

z funkce v důsledku spáchání trestného činu. Jedná se tedy o určitý druh impeachmentu. 

V takovémto případě je premiér postaven před Jeruzalémský obvodní soud. Ten krom rozsudku 

o vině může také rozhodnout, že čin, pro nějž je premiér souzen, je morálně zavrženíhodný.68 Pro 

takovýto morálně zavrženíhodný čin může Kneset většinou svých poslanců premiéra zbavit funkce 

a současně donutit k rezignaci celou vládu. 

2.3 Ústavní zakotvení lidských práv 

Úprava respektive neúprava lidských práv v Izraeli byla po dlouhá léta jednou z hlavních výtek 

židovskému státu. Otázky lidských práv tak zůstaly ponechány v rukou soudů, které nesnadno 

nacházely cestu skrz legislativní vakuum. Jako určité vodítko pro rozhodování mohla být potenciálně 
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užita Deklarace nezávislosti, která obsahovala základní hodnotové vymezení státu. Jak již bylo řečeno 

právní závaznost Deklarace, však nebyla od počátku existence Izraele akceptována.  

Prvním významným rozhodnutím na tomto poli představovaly závěry Nejvyššího soudu 

v případu Kol Ha-am z roku 1953.69 Jednalo se zde o otázku svobody projevu v případě, kdy byly 

ministerstvem vnitra zakázány komunistické noviny Kol Ha-am. Ty toto rozhodnutí napadly 

u Nejvyššího soudu. Soud následně zákaz zrušil. Svou argumentaci opřel mimo jiné o myšlenky 

Deklarace a svobodu projevu prohlásil za jeden ze základních kamenů izraelské demokracie.70 

Zároveň však popřel normativní charakter Deklarace a považoval ji jen za zdroj státních hodnot. 

Zásadní zlomem byl rok 1965, kdy Nejvyšší soud vynesl zásadní rozhodnutí v tzv. případu 

Yeredor.71 Jednalo se o řízení, v němž bylo po Nejvyšším soudu požadováno zvrácení rozhodnutí 

volební komise o odmítnutí kandidátní listiny nacionalistické palestinské strany Al-Ard. Ta ve svých 

prohlášeních a programu nepřímo odmítala jak izraelský stát, tak i demokratické principy vládnutí. 

Daný případ pak zapadal do série soudních řízení vyvolaných touto stranou, ve snaze bránit se 

postihům ze strany státu.  

Ve svém, dnes již téměř legendárním, rozhodnutí se předseda Nejvyššího soudu Šimon 

Agranat pro posouzení této otázky opřel právě o text Deklarace nezávislosti. V ní deklarovaný 

židovský a demokratický charakter státu byl označen za „základní ústavní premisu,“ což vedlo ke zcela 

zásadní změně ve vnímání významu Deklarace. Ačkoliv řada soudců a především sám Agranat se již 

dříve při svých rozhodnutích opíral o myšlenky Deklarace, nikdy nebyl její text považován za ústavní 

normu72 natož pak za normu určité ústavní váhy. 

V průběhu času se izraelský Nejvyšší soud projevil jako orgán, který se nikterak nezdráhá, 

nutno přiznat přesvědčivé, argumentace založené na srovnávacím právu a využívání zdrojů právního 

poznání nepřeberných druhů. Na základě takovéhoto právního srovnání se následně nerozpakuje 

vytvářet i konstrukce v izraelském právu zcela neznámé.73 Nejinak tomu bylo i u výkladu charakteru 

Deklarace v kauze Yeredor. Vedle textu Deklarace nezávislosti se Nejvyšší soud inspiroval i celou 

řadou myšlenek z provenience Spojených států amerických. Na filozofické úrovni to byly státoprávní 

úvahy amerického prezidenta Abrahama Lincolna. Z právní oblasti se pak odkazuje na rozhodnutí 
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Nejvyššího soudu USA v kauze Dennis v. Spojené státy,74 z nějž převzal test ohrožení demokracie – 

nazývaný také jako doktrína jasného a přítomného nebezpečí (clear and present danger). Pikantní na 

argumentaci kauzou Dennis v. Spojené státy je, že doktrína jasného a přítomného nebezpečí byla 

Nejvyšším soudem USA odmítnuta precedenčním rozhodnutí v případu Brandenburg v. Ohio75 z roku 

1969 (jen dva roky po rozhodnutí v případě Yeredor). Nejvyšší soud USA vytvořil nový test založený 

na mnohem liberálnější doktríně bezprostředního nezákonného jednání (imminent lawless action).76 

Ve věci samé pak soud rozhodl tak, že založení a trvání Izraele jako židovského 

demokratického státu (na základě Deklarace) je pevným základem, na němž jsou vybudovány 

všechny ostatní zákony, „a proto se nemůže zúčastnit voleb žádná politická strana, která by 

nesouhlasila s existencí Státu Izrael v podobě, v jaké jej ustanovuje Deklarace nezávislosti.“77 

Rozhodnutí v kauze Yeredor tak sice dalo ústavní podklad lidských práv v Izraeli, vyvolalo však 

řadu dalších otázek a pochybností. Drobně pichlavou poznámkou by mohlo být konstatování, že 

důsledným dovedením závěrů rozhodnutí do praxe, by muselo dojít k pravidelnému odmítání 

kandidátek mnoha židovských náboženských stran, neboť i ony nesouhlasí s existencí Státu Izrael 

v podobě, jaké jej ustanovuje Deklarace nezávislosti.78 Z hlediska uplatňované praxe by taková 

myšlenka byla považována za zcela absurdní.  

Definitivní zapojení Deklarace „do hry“ vedlo k hlubší aplikaci zásady, že stát má být řízen 

podle židovských principů stanovených izraelskými proroky. To se pak projevuje v mnoha ohledech 

běžného života celé země, z právního hlediska pak především v judikatuře Nejvyššího soud, který se 

v jinak neřešitelných situací nerozpakuje uchýlit k argumentaci židovskými tradicemi.79,80 

Asi nejproblematičtější důsledkem rozhodnutí Yeredor je váha, kterou tato definice státu 

klade na pojem „židovský“ demokratický stát. Ačkoliv je v samotném rozsudku věnována podstatná 

část výkladu pojmu „židovský“ stát jako vyjádření hodnoty nikoli náboženské nýbrž kulturní. Tedy že 

židovství je obsaženo i ve způsobu a hodnotách sekulární (a většinové) části izraelské společnosti. 

Tato snaha o spojení obou (nebo přesněji řečeno všech) proudů židovství, které pro zjednodušení lze 
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nazvat ortodoxním a sionistickým, je však dodnes problematická a vedla k další ožehavé společenské 

otázce, běžně nazývané: kdo je Žid?81 Zároveň lze pociťovat určité rozpaky nad skutečností, že 

demokratická země se již od základu charakterizuje na židovském tedy národnostním nebo ještě dále 

náboženském principu. Je možné vnímat tento stav jako projev určitých rasistických či xenofobních 

idejí, které dodnes pravidelně v různých podobách nacházejí prostor v právním řádu i společnosti. 

Z hlediska liberálně demokratických hodnot jsou tyto ideje jedním z nejpalčivějších míst izraelské 

demokracie. 

Celkově je vztah státu a náboženství v Izraeli nesmírně komplikovanou otázkou, k níž téměř 

není možné zaujmout jednoznačné stanovisko. Judaismus je nepochybně jedním ze základních 

kamenů moderního izraelského státu. S ohledem na text deklarace nezávislosti a význam, který mu je 

přikládán,82 lze judaismus nazvat izraelskou státní ideou. Na druhou stranu Izrael není definován jako 

teokratický stát, byť o tuto devizu svádí vnitřní zápas po celou dobu své existence, nýbrž jako 

demokracie inspirovaná západními liberálními teoriemi a hlavními principy judaismu či jinými slovy 

sekulární, mnohonáboženský, avšak židovský stát.83 

V Izraeli existuje řada uznávaných náboženství, žádné z nich není v pozici oficiálního státního 

náboženství a všechna jsou uznávána stejnou měrou. Z toho vyplývá i princip, podle kterého každá 

náboženská komunita má právo spravovat své vnitřní záležitosti. Nelze však pochybovat o tom, že 

judaismus požívá zcela výjimečného postavení. Projevuje se to v celé řadě aspektů práva i běžného 

života. Již výše bylo popsáno, že se samotná Deklarace nezávislosti odvolává na židovský základ státu. 

Velkým tématem je konstrukce Zákona o návratu, podle kterého je uděleno státní občanství každému 

Židu, který imigruje do Izraele (podrobněji viz kapitola 3.1), ve kterém se moderní koncepce 

občanství proplétá se starobylou koncepcí definice národa na základě náboženství. 

Židovský charakter státu se také odráží i v mnohem praktičtějších otázkách běžného života, 

jako je dodržování státních svátků, které se konají v souladu s náboženskou židovskou tradicí. Nebo 

také dodržování pravidel sabatu, v důsledku čehož o sobotách například vůbec nejezdí hromadná 

doprava a i ostatní provoz je omezován.84 V neposlední řadě i státní symboly jako státní vlajka, hymna 

či znak vycházejí z judaismu.85 
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Izrael není v čisté podobě teokratickým státem, z důvodů výše zmíněných však zjevně existuje 

na ústavní úrovni napětí mezi prvky náboženskými a základními demokratickými principy rovnosti 

občanů a jejich politických práv.86 V tomto směru je izraelský systém blízký ústavním konstrukcím 

v řadě muslimských zemí (např. Kuvajtu, Malajsii, Egyptu nebo Turecku).87 

2.3.1 Legislativní rámec lidských práv 

Jak bylo v předchozích řádcích předestřeno, úroveň ochrany lidských práv v Izraeli vykazovala 

značné nedostatky a byla po léta předmětem kritiky, která neponechala netečným ani část odborné 

veřejnosti. Celý reformní proces vyvrcholil během devadesátých let dvacátého století, kdy bylo 

přijato několik „obyčejných“ zákonů přímo upravujících lidská práva88 a také dva Základní zákony: 

Lidská důstojnost a svoboda a Svoboda zaměstnání. 

Zrod těchto dvou zásadních základních zákonů nebyl, jak již lze v Izraeli očekávat, nikterak 

snadný. Původním legislativním záměrem bylo přijmout jediný, ucelený Základní zákon Lidská práva, 

tento návrh však padl pro tvrdý odpor náboženských politických stran. Nakonec se podařilo prosadit 

určitou minimální variantu, když byly v roce 1992 přijaty tyto dva nedlouhé zákony.89 

Základní zákon Lidská důstojnost a svoboda zajišťuje základní individuální lidská práva. 

V relativně krátkém katalogu těchto práv se jmenovité ochrany dostává životu, fyzické integritě, 

důstojnosti, vlastnictví, osobní svobodě, svobodě pohybu a soukromí. Krom těchto přímo 

vyjmenovaných práv má zásadní význam i první článek. Ten poskytuje určitou obecnou ochranu 

a zakotvuje, že účelem zákona je ochraňovat lidskou důstojnost a svobodu tak, aby byly naplněny 

hodnoty Státu Izrael jako židovského a demokratického státu. Inspirace z rozhodnutí v kauze Yeredor 

je zde nepochybná, podobně se ovšem přenáší také její problematické aspekty. 

Základní zákon Svoboda povolání vcelku nepřekvapivě ustanovuje právo všech obyvatel 

(občanů a rezidentů) Izraele svobodně vstupovat do zaměstnaneckých, profesních nebo obchodních 

vztahů. Omezit toto právo lze pouze zákonem a v rozsahu ne větším než je nezbytně nutné.90  

Identicky jako v Lidské důstojnosti a svobodě je definován účel tohoto základního zákona. 

Mnohem zajímavějším a pro svůj přesah na celý právní řád významnější jsou však tzv. základní 

principy obsažené v článku 1. Podle těchto principů jsou (všechna) „základní lidská práva v Izraeli 

                                                           
86

 Hirschl, R.: Constitutional Theocracy, Harvard University Press, 2010, str. 43. 
87

 Hirschl, R.: Constitutional Theocracy, Harvard University Press, 2010, str. 8. 
88

 Např. Zákon o zrušení nařízení o veřejných hrách – zrušení cenzury divadelních her (1989), Zákon o ochraně před 
ekologickými riziky (1992) nebo Zákon o svobodě projevu (1998). 
89

 Základní zákon Svoboda zaměstnání byl v roce 1994 nepatrně novelizován. 
90

 Článek 2 a 4 Základního zákona Svoboda povolání. 



 

29 
 

založena na uznání hodnoty lidské bytosti, posvátnosti lidského života a zásadě, podle níž jsou všichni 

lidé svobodní; tato práva musí být uplatňována v duchu zásad stanovených v Deklaraci nezávislosti 

Státu Izrael.“ 

Toto ustanovení je významné hned v několika aspektech. Předně vyjadřuje skutečnost, že 

ačkoliv je katalog lidských práv upravených v základních zákonech značně omezený, ochrany se 

poskytuje celému spektru hodnot založených na humanistických myšlenkách. Druhým bodem je 

dopsání „poslední kapitoly“ v příběhu právního významu Deklarace nezávislosti, která je tímto 

základním zákonem vtažena do právního řádu jako určitý „ústavní“ korektiv lidských práv. 

Vývoj lidských práv v Izraeli po přijetí těchto zákonů na legislativní úrovni ustrnul. Život se 

však nezastavil, a proto pomyslný prapor do svých rukou opět převzal Nejvyšší soud. Během 

posledních dvou desetiletí vydal například celou řadu rozhodnutí spojených s opakujícími se konflikty 

(občas nepokoji, jindy téměř otevřenými válečnými konflikty) v oblasti Palestinské samosprávy.91 

Judikatura Nejvyššího soudu sice nevytvořila jednotlivá nová lidská práva, ale poskytla 

stávajícímu systému lidských práv pevné podoby a to na vcelku vysoké úrovni. Největší slabinou na 

lidsko-právním poli ovšem zůstávají poměry na palestinských a tzv. „okupovaných“ územích, kde je 

vůbec celkový stav práva a jeho vymahatelnost na nepoměrně nižší úrovni než v samotném Izraeli 

(viz například případ „cíleného zabíjení“ popsaný v následující kapitole 2.3.2).  

2.3.2 Cílené zabíjení a Kinseyho pravidlo 

Případy týkající se lidských práv mají zajímavé konotace i se skutečností, že základní zákony 

nikterak neupravují vztah mezi izraelským právním řádem a mezinárodními závazky. Zůstává pak 

právě na Nejvyšším soudu nelehký úkol se s tímto vztahem nějak argumentačně vyrovnat. Navzdory 

neoficiální ústavněprávní poučce „pokud ústava o mezinárodním právu mlčí, jedná se o vztah 

dualismu,“ v oblasti lidských práv Nejvyšší soud konstantně zajišťuje prosazení mezinárodních 

závazků i pokud nemají svůj odraz ve vnitrostátním právním řádu. 

Jako příklad spojení lidsko-právních otázek a mezinárodních závazků může posloužit 

rozhodnutí z roku 2006 o relativně známém případu strategie „cíleného zabíjení (target killing 

policy)“ potenciálně nebezpečných osob na palestinských územích.92 Ve své argumentaci soud 

takovýto postup odmítl jako odporující lidským právům a tudíž proti právu („protiústavní“). Pro 
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rozhodnutí v této věci však nemohl najít víceméně žádné zákonné vodítko a jediným „lex scripta“ mu 

mohlo být mezinárodní právo, jímž je Stát Izrael vázán.  

V případě „cíleného zabíjení“ Nejvyšší soud nezašel tak daleko, že by tuto válečnou praktiku 

neodmítl pouze pro rozpor s mezinárodními závazky Izraele. V rámci rozhodnutí sehrála důležitou roli 

i širší právně-filosofická úvaha o výroku Marka Cicerona „silent enim legis inter arma“93 a její 

odmítnutí na základě myšlenky anglicko-jihoafrického juristy Johana Steyna, že neexistují žádné 

„černé díry“ v právu.94 

V oblasti vývoje vnímání lidských práv z posledních let se samozřejmě nevyskytují pouze 

otázky vzniklé v souvislosti s mediálně známým palestinsko-izraelským konfliktem. Jako příklad lze 

užít jednu kauzu z oblasti trestního práva. Za vskutku výbušné lze považovat rozhodnutí Nejvyššího 

soudu z roku 2006,95 jímž bylo významně revidováno tzv. „Kinseyho pravidlo.“ Tento institut byl 

vytvořen rozhodnutím Nejvyššího soud již roku 197696 a vztahuje se na případy, kdy jsou dva 

spolupachatelé trestného činu postaveni před soud samostatně ve dvou oddělených procesech. 

„Kinseyho pravidlo“ nedovolovalo předvést jednoho z nich jako svědka v procesu s druhým 

spolupachatelem, dokud nebyl skončen proces vedený proti tomuto svědkovi-spolupachateli.  

Smyslem tohoto pravidla bylo zabránit obviněným, aby svým svědectvím snižovali svůj vlastní 

podíl na zločinu, zároveň jim také umožnit svědčit bez obav z možného sebeobvinění. Mohli by si tím 

totiž pod nátlakem soudního výslechu zhoršit vlastního postavení, což bylo považováno za ohrožení 

práva neobviňovat sebe sama. V praxi se však toto ustanovení ukázalo jako nástroj zdržování 

soudního procesu a v nemálo případech i vedlo ke zmaření celého soudního řízení. Obvinění byli 

často propuštěni na svobodu pro nemožnost dostatečného zjištění skutkového stavu, neboť právě 

svědectví spolupachatele může být jedním ze zásadních důkazních prostředků v celém trestním 

řízení. 

Svým rozhodnutí z roku 2006 Nejvyšší soud musel posoudit, kde se nachází hranice mezi 

základním lidským právem chránícím individuální postavení jedince v trestním řízení a zájmem 

odhalit a potrestat zločince. Nakonec se Nejvyšší soud rozhodl, že „Kinseyho pravidlo“ se stalo 

překážkou pro efektivní výkon trestního soudnictví a je třeba zavedenou praxi upravit. Soudy ho 

proto nově mohou aplikovat jen „velmi zřídka, ve výjimečných případech a pouze za zvlášť závažných 

důvodů.“  
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To vyvolalo bouřlivou odbornou i veřejnou debatu, především pak vlnu nevole ze strany 

advokátského stavu, který jej (z pozice obhájců obviněných) napadal jako narušení práva na 

spravedlivý proces.97 Nejvyšší soud však tento argument odmítl s poukazem, že „Kinseyho pravidlo“ 

ve své původní podobě sloužilo k protahování či přímo k maření samotného smyslu soudů, tedy 

právo na spravedlivý proces naopak omezovalo (spravedlivý proces náleží i obětem nebo jejich 

pozůstalým). Je proto nutné uplatňovat jej do budoucna pouze ve výjimečných případech. Posouzení, 

zda jsou tyto výjimečné podmínky naplněny, pak považuje za vhodné ponechat na bedrech soudů 

rozhodujících jednotlivé případy, což lze považovat za rozumný a spravedlivý kompromis mezi 

diskutovanými hodnotami.  
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3 Izraelské občanství 

Občanství Státu Izrael má závažné dopady na individuální postavení obyvatel, stejně tak jako 

v jakékoliv jiné zemi světa. V případě Izraele je však problematika občanství spojena i s otázkami jinde 

neobvyklými. Obecně lze říci, že s izraelským občanstvím je především spojeno privilegium aktivně se 

účastnit politického života země, pouze izraelský občan má aktivní a pasivní volební právo, pouze 

občan Izraele může s určitými výjimkami být členem vlády.98 Pouze občané mají také právo volného 

pohybu a usídlování na území Izraele i právo volného pohybu přes hranice státu (na základě 

izraelského cestovního pasu).  

Krom výše zmíněných výsad lze postavení občanů a residentů považovat za v zásadě 

rovnocenné (izraelským specifikem je také otázka rovnosti postavení jednotlivých občanů navzájem, 

k tomu kapitola 3.2 níže). Tato rovnost platí především v oblasti pracovního práva, daní a sociálních 

dávek. Residenti se také mohou účastnit místních voleb. Pozoruhodné je, že tato rovnost platí nejen 

co do práv, ale i co do povinností až tak důsledně, že i povinná vojenská služba je požadována jak od 

občanů, tak od residentů.99,100 

Izraelský právní řád zná čtyři druhy nabytí občanství,101 přičemž (s výjimkou nabytí podle 

„práva návratu“) jej může nabýt kdokoliv bez ohledu na rasu, víru, pohlaví nebo politické 

přesvědčení. Jedná se o nabytí narozením, pobytem, naturalizací a podle práva návratu. 

Získat izraelské občanství naturalizací mohou dospělé osoby na základě rozhodnutí ministra 

vnitra, pokud splňují podmínky předvídané zákonem. Jedná se především o povinnost vzdát se svého 

původního občanství a následně prokázat zájem o své osobní, trvalé spojení s Izraelským státem. To 

je vyjádřeno povinností legálně pobývat na území Izraele alespoň po tři roky v posledních pěti letech. 

Občanství se následně nabývá složením přísahy věrnosti Státu Izrael.102 

Nabytí občanství pobytem je ustanovením vztahujícím se na osoby, jež byly občany Britského 

mandátu v Palestině k okamžiku vzniku nezávislého státu v roce 1948 a zůstaly na tomto území do 

nabytí účinnosti Zákona o občanství v roce 1952.103 Bylo tedy určeno k vyřešení stavu bezprostředně 

po vzniku státu a jeho použití se již vztahuje pouze do minulosti.  
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Narození, jež je samozřejmě nejčastějším způsobem, získá izraelské státní občanství každý, 

kdo se v Izraeli narodí matce nebo otci s izraelským občanstvím. Pro osobu narozenou matce či otci 

s izraelským občanstvím v zahraničí platí toto pravidlo obdobně s tím rozdílem, že je tento způsob 

omezen pouze na první generaci osob v zahraničí narozených (tedy děti osob, které získali občanství 

narozením v zahraničí, se již izraelskými občany nestanou).104 

Jak z těchto obecných pravidel vyplývá, je nabývání izraelského občanství založeno na 

principu ius sanguinis.105 To s ohledem na skutečnost, že se Izrael po celou dobu své existence 

vyznačuje vysokou mírou podporované imigrace, může být na první pohled překvapující. Pro 

„přistěhovalecké“ země je totiž typickým institutem ius soli.106 

Důvodem pro tuto zvláštnost je skutečnost, že Izrael není „přistěhovaleckým“ státem, který 

až následně buduje na svém území nový národ, tak jak k tomu historicky docházelo například v USA 

nebo Austrálii.107 Izrael nevznikl jako „země bez národa“, nýbrž jako stát pro „národ bez země“. 

Z hlediska státoprávních myšlenek je nutné mít stále na paměti, že již od dob otců zakladatelů je 

Izrael obnovením státnosti židovského národa. Národa, který je pouze rozprostřen po celém světě 

v diaspoře a nyní se má navrátit domů. Základním nástrojem, jak tyto myšlenky naplnit bylo přijetí 

Zákona o návratu. 

3.1 Právo návratu neboli kdo je vlastně Žid? 

Zákon o návratu byl přijat roku 1950 a je založen na principu, který zaručuje každému Židu 

právo usídlit se na území Izraele a získat zde na základě svého původu občanství nehledě na to, 

odkud přichází. Jedná se tedy u významné především symbolické privilegium Židů před všemi 

ostatními etniky.108 Z tohoto důvodu je nesmírně důležité vymezit, koho za takovéhoto „Žida“ Zákon 

o návratu vlastně považuje. 

Tento sporný bod, který je běžně označován jako otázka „kdo je Žid?“ se ukázal být jedním 

z nejožehavějších témat izraelské společnosti. Zodpovědět ji lze totiž ze dvou úhlů pohledu – 

z pohledu čistě etnického (a v izraelské realitě lze říci, že i sekulárního) a pohledu religiózního, který 

za Žida považuje pouze člověka, který má nejen židovský původ, ale současně i praktikuje židovskou 
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víru. Zákon sám tuto otázku ve svém původním znění neřešil a dosud ani plně nevyřešil, pročež se již 

tradičně hlavním kolbištěm tohoto sporu stala soudní místnost Nejvyššího soudu.  

Poprvé se oba přístupy k otázce „kdo je Žid?“ dostaly k posouzení Nejvyššímu soudu v roce 

1962 v případě Rufeisen (známý také jako „bratr Daniel“).109 V této kauze se Oswald Daniel Rufeisen, 

Žid který konvertoval na křesťanství a vykonával úřad katolického duchovního, dožadoval přes 

negativní stanovisko ministerstva vnitra svého zapsání do registru obyvatel jako Žid. Soud tuto žalobu 

zamítl s odůvodněním, že v židovství je národnost a víra spojena v jedno a nelze ji oddělit. Paradoxně 

však toto rozhodnutí, které dává židovství jednoznačný náboženský rozměr, potvrzuje odklon státní 

moci a práva od tradičního práva náboženského k sekulárnímu. Odmítl totiž tradiční halachistickou 

zásadu, podle níž Žid zůstává Židem navždy. Ve své argumentaci Nejvyšší soud uvedl, že zákony Státu 

Izrael nepodléhají právu náboženskému, a proto se přiklonil k „obecné“ definici Žida jako osoby, 

která sama sebe za Žida považuje a nežije podle jiné víry. 

Znovu se tato problematika vynořila v roce 1968 v případě Šalit,110 kdy se praktikující Žid 

Binyamin Šalit a jeho nežidovská žena domáhali zapsání svých dětí jako Židů s odůvodněním, že jako 

Židé byly vychovány (ačkoliv nepřistoupily k judaismu). Soud se s touto argumentací spokojil a děti 

jako Židy do seznamu obyvatel povolil zapsat. Opět se tak postavil proti zásadám náboženského 

práva, které tradičně odvozuje židovství od matky a neuznává „faktické“ židovství bez příslušnosti 

k náboženské komunitě. 

Reakcí ortodoxních skupin na toto v jejich očích příliš liberální rozhodnutí bylo prosazení 

novely Zákona o návratu. Definice „Žida“ touto novelou stala přímo součástí zákona. Podle nové 

dodnes platné dikce je za Žida podle Zákona o návratu považován pouze ten, kdo se narodil židovské 

matce, přijal židovskou víru a nepřísluší k žádné jiné víře.111 

Po téměř dvaceti letech se tuto poměrně tvrdou definici pokusil zmírnit opět Nejvyšší soud. 

Ve svém rozsudku v roku 1987112 rozhodl, že osoba, která „přijala židovskou víru“, tak nemusí nutně 

učinit podle zásad ortodoxního judaismu. Přiznáno tak má být občanství i v případě liberálnějších 

způsobů vyznávání židovské víry, které jsou v samotném Izraeli častější než ortodoxní ritus. 

Odpovědí ortodoxních kruhů byl opětovný pokus o patřičnou úpravu Zákona o návratu, jež by 

povinnost ortodoxní víry zavedla. To se však i zásluhou silného mezinárodního tlaku prosadit 

                                                           
109

 HcJ 72/62 Oswald Rufeisen v. Minister of the Interior 16 P. D. 2428. 
110

 HCJ 58/68 Shalit v. Minister of the Interior 23 P. D. (2) 477. 
111

 § 4B Zákona o návratu (1950), ve znění po roce 1970. 
112

 HCJ 264/87 Hitachdut HaSefaradim v. Population Registrar 43 P. D. (2) 727. 



 

35 
 

nezdařilo a váhy mezi pojetím Izraele jako občanského či náboženského státu zůstaly v určité 

rovnováze. 

Naposledy se neklidné vody Zákona o návratu opět rozvlnily v roce 2008, kdy se k Nejvyššímu 

soudu dostala vzorová pře dvanácti mesiánských Židů113 s ministerstvem vnitra, které je jako 

příslušníky nežidovské víry odmítlo zapsat do seznamu obyvatel jako Židy. Nejvyšší soud během 

jednání vyjádřil svůj postoj slovy „dohodněte se – my vaši dohodu požehnáme.“114 Tím dal najevo, že 

pro uzavření kompromisu mezi oběma stranami není zákonné překážky. V reakci na toto vyjádření 

byla žaloba stažena a nedošlo tak k soudnímu rozhodnutí ve věci samé. Faktickým dopadem tohoto 

uznání možnosti dohody ohledně využití práva návratu pro mesiánské Židy, je potvrzení liberálních 

výkladových přístupů k definici Žida podle Zákona o návratu jako protiváhy k ortodoxnímu 

náboženskému právu. 

3.2 Občanství a národnost, otázka rovnosti 

Jak lze sledovat na vývoji práva návratu, otázka židovství je základním kamenem celé 

konstrukce občanství v Izraeli. Důsledkem této skutečnosti je určité (ať už záměrné či ne) podcenění 

práv týkajících se jiných národností než Židů. Formálním vyjádřením této skutečnosti je neexistence 

izraelské národnosti. Ačkoliv jsou všechny osoby splňující podmínky dle příslušných zákonů občany 

Státu Izrael, státní instituce neuznávají izraelskou národnost. 

Zajímavé je, že izraelskému ministerstvu vnitra jiné i poměrně netypické národnosti nevadí 

(celkem ministerstvo vnitra eviduje přes 130 různých národností). Za zmínku stojí kupříkladu pro nás 

překvapivě běžné registrované „náboženské národnosti“ buddhista či křesťan.115 

Ačkoliv se na první pohled může zdát spor o (ne)existenci izraelské národnosti v zásadě 

teoretický až sémantický, má své praktické důsledky. Část zákonů rozdílně stanoví práva a povinnosti 

právě na základě náboženských či národnostních aspektů. Za jednoduchý příklad lze vzít již popsanou 

dvojkolejnost nabývání občanství podle Zákona o návratu a Zákona o občanství. Existují však i další 

praktičtější případy. Za nejfrapantnější lze uvést pravidla, podle nichž se hřbitovy a osoby v nich 
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 Mesiánští Židé je obecné označení Židů, kteří věří v Ježíše Krista jako mesiáše ve smyslu Starého zákona, zároveň ale 
dodržují tradiční zvyky a svátky, v zásadě je proto nelze spojovat s klasickými křesťanskými cirkvemi. 
114

 Gerloff J.: Jesus-gläubige Juden dürfen nach Israel einwandern *online+, 22. 4. 2008, dostupné na 
http://www.israelnetz.com/themen/hintergruende/artikel-hintergrund/datum/2008/04/22/jesus-glaeubige-juden-duerfen-
nach-israel-einwandern/. 
115

 Cook J.: Lawsuit challenges Israel’s discriminatory citizenship definitiv *online+, 6. 4. 2010, dostupné na 
http://electronicintifada.net/content/lawsuit-challenges-israels-discriminatory-citizenship-definition/8767. 
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pochované rozdělují podle zařazení do náboženské skupiny, či možnost uzavřít manželství pouze mezi 

osobami stejného náboženství a v případě Židů pouze podle ortodoxního rytu.116  

Poprvé byla tato praxe napadena v roce 1970, kdy podal žalobu proti odepření své registrace 

jako Izraelce George Tamrin, psycholog z Tel Avivu. Spor se dostal až k Nejvyššímu soudu, jemuž 

předsedal opět Šimon Agranat. Zde byly požadavky George Tamrina definitivně odmítnuty. Soud 

argumentoval slovy, že neexistuje žádný izraelský národ odlišný od národa židovského a dále také, že 

tento židovský národ se skládá nejen z obyvatel Izraele, nýbrž i ostatních Židů žijících v diaspoře.117 

Poslední pokusem o změnu tohoto postoje byla žaloba široké skupiny stěžovatelů v čele se 

známým židovským lingvistou a aktivistou Uzzi Ornanem. Soud nižší instance žalobu odmítl 

s odůvodněním, že není možné vytvořit novou národnost prostřednictvím soudního rozhodnutí, 

pročež je takovéto podání bezpředmětné. O odvolání podané k Nejvyššímu soudu v době psaní této 

práce dosud nebylo rozhodnuto. S ohledem na obecně negativní postoj soudu k této otázce118 lze 

však očekávat negativní rozhodnutí.119  

3.3 Poslední změny v oblasti nabývání státního občanství 

Nejnovější významnou změnou v oblasti státního občanství Izraele je poslední novela Zákona 

o občanství z roku 2010, jež byla přijata z popudu radikálních pravicových stran ve druhé vládě 

Benjamina Netanjahu (od 31. března 2009). Novela zavádí povinnost nežidovských obyvatel, kteří 

chtějí nabýt izraelské státní občanství, složit přísahu věrnosti Izraeli jako židovskému 

a demokratickému státu. 

Samozřejmě samotná povinnost složení přísahy věrnosti státu, jehož občanství je přijímáno, 

patří mezi běžné instituty mnoha demokratických států, kontroverzi vyvolává přísaha věrnosti Izraeli 

jako židovskému státu. Důsledky takovéhoto ustanovení jsou dvojí. Zaprvé faktické znemožnění 

nabytí občanství absolutní většině Palestinců (kteří tvoří zhruba 20 % populace), pro něž je takováto 

dikce přísahy zcela nepřijatelná. Zadruhé vznik širšího diskriminačního potenciálu v podobě přístupu 

k charakteru státního občanství jako občanství státu etnicky jednotného, tedy židovského, což může 

hraničit až se státním rasismem. 
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 Viz níže kapitola 4.4.2.  
117

 Kraines O.: The Impossible Dilemma: Who is a Jew in the State of Israel, NY: Bloch Publishing, Co., 1976, str. 67. 
118

 Ještě před projednáním samotného odvolání soudce Vrchního soudu Uzi Fogelman pronesl, že „je otázkou, zda má být 
právě soud místem pro vyřešení tohoto problému“.  
119

 Sanders C.: No Such Thing As Israeli Nationality *online+, 8. 4. 2010, dostupné na 
http://theonlydemocracy.org/2010/04/no-such-thing-as-israeli-nationality/. 
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Tyto skutečnosti pochopitelně vyvolaly silnou vlnu odporu v zahraničí, na palestinských 

územích i u části společnosti v samotném Izraeli.120 Pro zákon dokonce nehlasovali ani dva ministři 

Netanjahuovi vlády. Nebezpečí rasového vymezení státu bylo již v této práci zmiňováno121 a novela 

Zákona o občanství dokazuje, že tato otázka dosud v Izraeli nebyla vyřešena a znamená trvalé riziko 

pro izraelskou demokracii. 
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 Veselý D.: Izraelská vláda schválila kontroverzní zákon *online+, 11. 10. 2010, dostupné na 
http://blisty.cz/art/54903.html. 
121

 Viz kapitola 2.3. 
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4 Soudy a jejich úloha v izraelském právním řádu 

4.1 Základní charakteristika soudní soustavy 

V centru právní úpravy izraelské justice stojí Základní zákon Moc soudní z roku 1984. Lze 

obecně shrnout, že v Izraeli existují tři hlavní soustavy soudů fungujících paralelně vedle sebe, soudy 

civilní (obecné), náboženské a vojenské.122 

Každá z těchto oddělených soudních soustav je administrativně podřízena jinému 

ministerstvu, konkrétně obecné soudy jsou podřízeny ministerstvu spravedlnosti, náboženské 

ministerstvu náboženských záležitostí a vojenské logicky ministerstvu obrany. Výsledkem takovéhoto 

rozložení pravomocí je poměrně složitý soudní systém s řadou nejasných třecích ploch a z toho 

vyplývajících praktických komplikací. K tomu je třeba připočíst, že v rámci tohoto systému funguje 

i řada specializovaných tribunálů.123 Ve finále jsou pak především vztahy mezi civilními 

a náboženskými soudy často velmi napjaté. 

Základní soustava obecných soudů je třístupňová a tvoří ji soudy magistrátní, obvodní 

a Nejvyšší soud. Obvodní soudy působí jako soudy odvolací a ve vybraných věcech i jako soudy první 

instance, do jurisdikce obvodních soudů dále patří také všechny ostatní věci, které nejsou svěřeny 

jinému soudu. Hlediskem, které rozhoduje o tom, zda bude věc v první instanci řešena magistrátním 

nebo obvodním soudem, je určitá míra významu věci. Konkrétně vyjádřeno hodnotou sporu ve 

věcech soukromoprávních (tzv. ratio valoris)124 či výší možného trestu ve věcech trestních.  

Magistrátní i obvodní soudy řeší své věci primárně samosoudcem. Pouze pokud předseda 

soudu uváží, že je třeba většího počtu soudců pro vyřešení případu, zasednou v senátu složeném ze 

tří soudců. Obvodní soudy zasedají v senátu také při projednání odvolání proti rozhodnutím 

magistrátních soudů a v trestních věcech, je-li možné obviněnému uložit trest převyšující deset let.125 

4.2 Postavení soudní moci a soudců 

Moc soudní je nezávislá a oddělená od jakékoli jiné státní moci. Soudci jsou do svých funkcí 

jmenováni prezidentem na návrh zvláštní komise, které předsedá ministr spravedlnosti. Tato zvláštní 

komise se skládá celkem z devíti členů. Vedle zmíněného ministra spravedlnosti v ní dále zasedá ještě 
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 Článek 1 Základního zákona Moc soudní. 
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 Např. soudy dopravní, soudy pro mladistvé či soudy specializované na spory z nájmů. Zvláštní postavení mají pracovní 
soudy, které mají i vlastní odvolací instanci - Národní pracovní soud. 
124

 Protikladem k tomuto systému je rozdělení pravomoci soudů podle druhu sporů, které daný typ soudu řeší (tzv. ratio 
cause). To je příznačné pro české civilní procesní právo, viz § 9 zákona č. 99/1963 Sb., Občanské soudního řádu. 
125

 Israel Ministry of Foreign Affairs: The Judiciary: The Court Systém *online+, 2008, dostupné na 
http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Branches%20of%20Government/Judicial/The%20Judiciary-
%20The%20Court%20System. 
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jeden člen vlády, předseda Nejvyššího soudu, dva další soudci Nejvyššího soudu, dva členové Knesetu 

a dva členové izraelské advokátní komory.126 Tato koncepce jmenování soudců prostřednictví 

zvláštní, vysoce reprezentativní komise je inspirována tzv. merit plánem existujícím v některých 

státech Spojených států.127 

Nezávislost členů této komise je zajišťována tím, že s výjimkou ministra spravedlnosti 

a předsedy Nejvyššího soudu, jsou voleni tajnou volbou v jednotlivých institucích, z nichž jsou do 

komise vybíráni. Vedle těchto zásad jsou v obsazení komise zohledňovány i další požadavky na 

reprezentativnost, je například nutné, aby v komisi byl alespoň jeden „náboženský“ soudce 

Nejvyššího soudu a dále aby zde byli zastoupeni Sefardi či ženy.128 

Obdobná konstrukce ustanovování do funkce soudce platí i v případě náboženských soudů 

s tou obměnou, že prezident jmenuje soudce náboženských soudů (dayanim) na návrh 

specializovaných komisí složených ze zástupců jednotlivých komunit. V zásadě těmto komisím 

předsedá ministr pro náboženské záležitosti. Jedinou výjimkou jsou křesťanské soudy, které své 

komise sestavují bez ingerence vládního ministra.  

Před tím, než se soudce ujme své funkce, musí složit slib věrnosti Státu Izrael a zavázat se 

k čestnému a spravedlivému výkonu spravedlnosti. Soudci obecných soudů jsou při výkonu své 

funkce vázáni zákonem, oproti tomu dayanim jsou vázáni pouze právem náboženským. Paralelní užití 

dvou právních systémů (státního a náboženského) logicky vede v soudní soustavě zastřešené 

Nejvyšším soudem k četným vnitřním konfliktům. O důvodech i důsledcích těchto konfliktů bude 

v této práci ještě podrobně pojednáno (viz kapitola 4.4). 

Toto „ústavní“ vymezení pozice soudců podle Základního zákona Moc soudní samozřejmě 

poskytuje pouze základní vodítko, další pravidla vztahující se k soudcům upravuje řada jiných zákonů, 

především pak Zákon o soudech. Mezi otázky, kterým je přikládána patřičná pozornost, patří 

odpovědnost soudců za své protiprávní jednání a to jak odpovědnost soukromoprávní, tak 

odpovědnost trestní. 
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 Článek 4 (b) Základního zákona Moc soudní. 
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 Systém nazývaný také někdy jako „missourijský plán“ byl v USA přijat v Missouri v roce 1940 a následně s různými 
odlišnostmi v dalších 15 unijních státech jako reakce na nepřijatelné zásahy politiky do obsazování soudů.  
128

 Chapin Metz H.: Israel: A Country Study, The Judicial Systém, Washington: GPO for the Library of Congress, [online], 
1988, dostupné na http://countrystudies.us/israel/. 
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4.2.1 Odpovědnost soudců 

Nezávislost a úroveň soudní soustavy se odvíjí od charakteru a postavení jednotlivých 

soudců. Z tohoto hlediska je významná úprava soukromoprávního a trestněprávního postavení 

jednotlivých soudců.  

Obecně mají soudci stejné postavení jako jakýkoliv jiný občan státu, z této zásady ale existují 

určité výjimky. To se týká především úpravy procesní, aby byla zajištěna nestrannost 

soukromoprávního řízení, v němž je jednou ze stran soudce. Izraelská úprava akcentuje roli předsedy 

Nejvyššího soudu, který v případě podání příslušné žaloby určí soud, u nějž se řízení povede.129 

Ačkoliv zákonná úprava s rodinnými příslušníky soudců nepočítá, praxe se vyvinula tak, že ke změně 

jurisdikce rozhodnutím předsedy Nejvyššího soudu dochází i v případě soudních pří manželů soudců. 

Soudce nemůže být žalován za soukromoprávní delikty130 způsobené v rámci soudcovské 

pravomoci. Ustanovení o této široké „deliktní“ imunitě se vykládá tak, že má pouze procesní 

charakter. To pak vede k tomu, že sice nemůže být podána žaloba na soudce, který svým jednáním 

delikt způsobil, lze však žalovat stát na základě jeho „zástupné odpovědnosti“ podle Zákona 

o deliktech. 

Hmotněprávní imunita občanskoprávní i trestní je u soudců vztažena na případy urážky na cti 

učiněné během slyšení u soudu a v doručovaném rozhodnutí.131 V takovýchto případech se postižený 

nemůže domáhat nápravy ani proti státu. 

V porovnání se soukromoprávní odpovědností je trestní odpovědnost soudců výrazně 

citlivější otázkou. V izraelském systému nejdůležitější výjimkou oproti normální úpravě je trestní 

neodpovědnost soudců za činy spáchané při výkonu své funkce.132 Pro všechny ostatní činy jsou 

soudci plně trestně odpovědní, avšak žádné trestní řízení nemůže být proti soudci zahájeno bez 

souhlasu generálního prokurátora.133,134  
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 § 24 Zákona o soudech, 5744-1984. 
130

 Pojem „delikt“ je zde v souladu s izraelským pojmoslovím, které v tomto případě odráží common law doktrínu, použit ve 
smyslu nesmluvní civilní odpovědnosti (v ang. „tort“). 
131

 § 13 odst. 5 Zákona o zákazu urážky na cti, 5725-1968. 
132

 § 34T Trestního zákona, 5737-1977. 
133

 Článek 12(a) Základního zákona Moc soudní. 
134

 Generální prokurátor v izraelském právním systému představuje součást státní moci a vedle pozice „hlavy veřejné 
žaloby“ plní také funkci vrcholného poradce vlády v otázkách práva. V hebrejštině název této funkce doslova zní „právní 
poradce vlády“. Funkce generálního prokurátora vychází z common law koncepce funkce General-Attorney a běžně je tak i 
překládána. V hebrejštině název této funkce doslova zní „právní poradce vlády“. 
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Trestní řízení proti soudci se může vést pouze před obvodními soudy, které zasedají 

v senátech složených ze tří soudců. Toto ustanovení vede k tomu, že obvodní soudy rozhodují 

o trestných činech, které běžně řeší soudy nižší instance.  

Veškeré výjimky z obecného právního režimu, ať již charakteru soukromoprávního nebo 

trestního, se vztahují na soudce výhradně po dobu výkonu jeho funkce. Naopak po skončení funkce 

soudce se očekává, že bude bývalý soudce i nadále dodržovat jistý standart chování odpovídající 

etickému rozměru jeho funkce.135 

4.2.2 Disciplinární odpovědnost a etický kodex 

Vedle zákonné odpovědnosti se na soudce s ohledem na význam jejich funkce vztahují i další 

mimoprávní pravidla. Tento aspekt posuzování chování soudců je zohledněn v disciplinární 

odpovědnosti soudců.  

Soudci jsou disciplinárně odpovědni Disciplinárnímu soudu, který se skládá ze soudců 

vybraných členy Nejvyššího soudu. Disciplinární soud jedná v senátech složených ze tří nebo pěti 

soudců, z nichž musí být vždy dva nebo tři soudci Nejvyššího soudu. Kolik členů bude senát mít, 

rozhoduje v každém jednotlivém případě předseda Nejvyššího soudu. Návrh Disciplinárnímu soudu 

může podat pouze ministr spravedlnosti a to pro zákonem vyjmenovaná nejzávažnější porušení 

soudcovské etiky.136 

Nejvyšší disciplinární sankcí, kterou lze soudci uložit, je odvolání z funkce. Zajímavé je, že 

pravomoc v této oblasti není uložena výlučně Disciplinárnímu soudu, nýbrž zde existuje paralelní 

a konkurenční mechanismus, jímž lze dosáhnout odvolání určitého soudce. Komise pro volbu soudců 

může rozhodnutím svých sedmi z devíti členů rozhodnout o ukončení funkce soudce, přičemž pro 

toto rozhodnutí zákon nepředepisuje žádné důvody a je proto ponecháno plně na úvaze komise. 

Problematičnost tohoto uspořádání se projevila v případě řízení proti soudci Hilla 

Cohenovi,137 kdy Disciplinární soud rozhodl o jeho přeřazení k jinému soudu. Ministr spravedlnosti, 

který nebyl s tímto verdiktem spokojen, využil toho, že je také předsedou komise a inicioval 

rozhodnutí o ukončení Cohenovi funkce soudce. To vyvolalo otázku, zda má komise pravomoc uložit 

další sankci, pokud již bylo v dané situaci rozhodnuto Disciplinárním soudem. Tato otázka dosud 

nebyla rozhodným způsobem vyřešena. Stejně tak jako nebyla vyřešena otázka, zda může komise 
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 Kling G., 2006, str. 14. 
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 Článek 13(a) Základního zákona Moc soudní. 
137

 Court of Discipline 2461/01 The Minister of Justice v. Judge Hilla Cohen. 
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vůbec rozhodovat o otázkách, které spadají do pravomoci Disciplinárního soudu, tedy zda není 

postavení komise při trestání soudců pouze subsidiárním. 

V praxi má tento spor spíše okrajový význam (což je zřejmě také jeden z důvodů, proč není 

dosud jednoznačně vyřešen). Řízení před Disciplinárním soudem se vyskytují pouze zřídka 

a standardní řešení disciplinárních problémů probíhá podstatně méně formálním způsobem. Pokud 

se objeví podezření na neadekvátní chování soudce, je běžným postupem pozvání k podání vysvětlení 

předsedovi soudu, případně následuje předvolání k předsedovi Nejvyššího soudu. Pakliže toto 

„vysvětlení“ oba předsedy neuspokojí, je soudce vyzván k rezignaci. Až v případě, že by tak soudce 

neučinil, postupuje se formálním způsobem před soudem nebo komisí.138 

Z hlediska disciplinární odpovědnosti soudců je zásadní otázkou, které konkrétní jednání 

kritéria přijatelnosti chování soudců již porušuje a které ještě nikoliv. Zákonná dikce se omezuje na 

obecnou klauzuli zakazující jednání neslučitelné s postavením soudce v Izraeli.139 Takové ustanovení 

umožňuje sice pružně reagovat i na neočekávané situace, přesto však také vyvolává potřebu 

vytvoření alespoň základních vodítek pro hodnocení chování soudců.  

V roce 1993 vytvořil předseda Nejvyššího soudu Meir Šamgar etický kodex, ve kterém se 

pokusil stanovit základní pravidla chování soudců.140 Tato pravidla jsou běžně označována jako 

„Šamgarova pravidla.“ Pozoruhodným na Šamgarových pravidlech je skutečnost, že nebyla vydána 

způsobem určeným pro právní předpisy, ani nebyla nijak jinak legálně akceptována. Jejich závaznost 

byla mezi soudci dovozována z pravomocí nedílně obsažených ve funkci předsedy Nejvyššího soudu 

jako hlavy celé justice. Když však byl Nejvyšší soud postaven před nutnost rozhodnout, zda jsou 

Šamgarova pravidla skutečně závazná, zaujal k této otázce značně rezervovaný postoj a vyjádřil 

o jejich právní závaznosti pochybnosti.141 Což iniciovalo práce na novém kodexu, který by odstranil 

vzniklé pochybnosti. Nový etický kodex vydaný dalším předsedou Nejvyššího soudu Doritem Beinišem 

v roce 2007142 byl široce diskutován odbornou veřejností a následně posvěcen ministrem 

spravedlnosti, čímž by měly být odstraněny pochybnosti o jeho závaznosti.  

4.2.3 Ombudsman pro stížnosti proti soudcům 

V roce 2002 přibyla ve vztahu k soudům a soudcům další významná instituce, která přináší 

nový rozměr dohledu nad žádoucím fungováním justice, a to úřad ombudsmana pro stížnosti proti 
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soudcům.143 Tento „soudní“ ombudsman vykonává svou činnost v mantinelech, které jsou pro 

obdobné úřady typické, tedy jedná neformálně, rychle a na základě podnětů od veřejnosti. Čím se 

naopak tento ombudsman liší od svých ostatních kolegů v Izraeli i sousedních zemích, je charakter 

jeho pozice v rámci rozdělení státních mocí. 

Kandidát na soudního ombudsmana musí splňovat podmínky vyžadované pro soudce 

Nejvyššího soudu a je vybírán komisí pro jmenování soudců.144 Kandidáty navrhuje ministr 

spravedlnosti a předseda Nejvyššího soudu, přičemž komise není tímto návrhem vázána. Není-li 

s kandidáty spokojena, může všechny odmítnout a žádat navržení nových.145 Z teoretického hlediska 

lze tedy seriózně uvažovat, že je zde vytvořen institut „ombudsmana moci soudní,“ vedle již po světě 

rozšířených a známých klasifikací veřejných ochránců práv moci zákonodárné a moci výkonné.146 

Soudní ombudsman prověřuje jednotlivé stížnosti proti jednání soudců a v případě, že je 

shledá důvodnými, informuje příslušné instituce, může také navrhnout postup jak dosáhnout 

nápravy.147 Dále také ombudsman uveřejňuje svá stanoviska148 k jednotlivým případům, jimiž se 

zabýval. Určité pochybnosti vyvolává praxe, kdy ombudsman zveřejňuje stanoviska i k věcem, k nimž 

žádná stížnost podána nebyla. Tento postup ombudsman obhajuje ve svém stanovisku datovaném ke 

dni 16. srpna 2004 s tím, že právo vydávat stanoviska bez vztahu ke konkrétní stížnosti vyplývá přímo 

z charakteru jeho funkce. Argumentuje zde tím, že účelem existence ombudsmana je vylepšovat 

fungování soudů obecně a ne jen na úrovni konkrétních případů.149 

4.3 Nejvyšší soud 

Úloha Nejvyššího soudu je v izraelském právním prostředí i společnosti zcela zásadní. Kvůli 

významu svých rozhodnutí a způsobu rozhodování je pak často považována za jeden z nejaktivnějších 

Nejvyšších soudů světa.150 
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Nejvyšší soud sídlící v Jeruzalémě stojí v čele celé soudní soustavy, tedy soudů civilních 

i náboženských. Působí jako opravná instance proti rozhodnutím obvodních soudů a současně 

rozhoduje jako prvoinstanční Vysoký soudní dvůr.151 Účelem Vysokého soudního dvora je především 

posuzování zákonnosti rozhodnutí státních orgánů. Tedy činnost, kterou lze přirovnat k působnosti 

našeho správního (případně i ústavního) soudnictví. 

Pod vlivem britského práva za éry mandátní správy152 byla přijata doktrína stare decisis. Ta je 

v izraelském pozitivním právu vyjádřena v podobě poněkud odlišné od britského vzoru a lze ji 

přirovnat úpravě americké. Pod legislativním termínem „ustanovené pravidlo“ se rozumí zásada, 

podle níž je pravidlo ustanovené soudem závazné pro všechny nižší soudy, a pravidlo ustanovené 

Nejvyšším soudem je závazné pro všechny soudy s výjimkou samotného Nejvyššího soudu.153 

Rozhodnutí izraelských soudů tak mají precedenční charakter.  

Soudci Nejvyššího soudu jsou stejně jako všichni ostatní soudci jmenováni do funkce 

prezidentem státu na základě nominace speciální komise.154 Kandidát na soudce Nejvyššího soudu 

musí mít za sebou nejméně pětiletou službu u obvodního soudu nebo být nejméně po deset let 

členem advokátní komory, přičemž nejméně pět let z této praxe musí být vykonáno v Izraeli. 

Případně by mohl kandidát splňovat podmínky pro tzv. „význačného znalce práva,“ tato kategorie 

však v praxi byla využita pouze jednou.155 

Nejvyšší soud zasedá v senátech složených ze tří soudců. Předseda Nejvyššího soudu může na 

základě svého uvážení senát rozšířit na jiný, lichý počet soudců. Existují i případy, kdy u Nejvyššího 

soudu zasedá pouze samosoudce. To platí především pro případy odvolání proti rozhodnutím, 

o kterých v prvním stupni rozhodoval také samosoudce. 

4.3.1 Nejvyšší soud jako soud apelační 

Nejvyšší soud působí jako odvolací soud proti rozhodnutím obvodních soudů ve věcech 

soukromoprávních a trestních. Proti rozhodnutím vydaným obvodním soudem v prvním stupni je 

možnost odvolání k Nejvyššímu soudu dána přímo ze zákona. V ostatních případech, tedy především 

v případech, kdy v prvním stupni jednal magistrátní soud, záleží pouze na zvážení Nejvyššího soudu, 

zda takovéto další odvolání povolí. 
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Odvolací soud (a to i obvodní soud) je oprávněn přezkoumat napadené rozhodnutí jak 

z hlediska otázek právních, tak otázek skutkových. Samotnými soudy jsou však i z důvodu rychlosti 

řízení upřednostňovány otázky právní a dokazování se obvykle neprovádí. Z praktických důvodů se 

tedy odvolací soudy chovají spíše podle zásady apelační než revizní (opravného řízení de novo).156 

V soukromoprávních věcech platí již výše zmíněná zásada, že vedle odvolání proti 

prvoinstančním rozhodnutím obvodních soudů se mohou odvolatelé domáhat revize i jiných 

rozhodnutí. To však platí, pouze pokud jej sám Nejvyšší soud připustí. Jedná se o takzvanou selekci 

nápadu v podobě „diskrečního odvolání nebo stížnosti.“ Konstrukce diskrečního odvolání je blízká 

činnosti nejvyšších soudů v anglosaském právním prostředí. Především pak se podobá americkému 

systému poskytnutí writ of certiorari. Nejvyšší soud USA není povinen připustit k projednání žádný 

z předložených případů a je pouze na jeho úvaze, zda daný případ projedná (poskytne tzv. writ of 

certiorari). Jediným velmi rámcovým vodítkem pro rozhodnutí o přípustnosti případu jsou pravidla 

vytvořená samotným Nejvyšším soudem.157 Nejvyšší soud si vybírá případy především s ohledem na 

jejich další normativní (precedentní) působení. Jinými slovy, vybírá případy, které jsou podle názoru 

soudu důležité z hlediska zájmů právního řádu. Není až tak zásadní, jak významné jsou probírané 

otázky pro strany konkrétního případu, tzv. „přesahují vlastní zájem odvolatele.“158 Samotné 

rozhodnutí o přípustnosti opravného prostředku, ale nemá vztah k věcné správnosti jednotlivých 

rozhodnutí. Věcnou správnost napadeného rozsudku posoudí soud až v řízení, které se rozběhne po 

poskytnutí writu.  

V původní podobě ponechávala izraelská úprava rozhodnutí o poskytnutí diskrečního 

odvolání pouze na úvaze Nejvyššího soudu. K určité korekci došlo v roce 2008, kdy byl novelizován 

Zákona o soudech. Nová úprava koriguje možnost těchto odvolání v tom smyslu, že oprávnila 

ministra spravedlnosti vydat zvláštní předpis159 určující druhy rozhodnutí, u nichž diskreční odvolání 

není vůbec možné. V březnu 2009 pak skutečně došlo k vydání tzv. Soudního nařízení (druhy 

rozhodnutí, proti nimž nebude diskreční odvolání připuštěno). Toto nařízení vylučuje odvolání 

především u nemeritorních rozhodnutí, jako např. usnesení o odročení jednání. 
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Náležitosti pro přípustnost diskrečního odvolání byly vymezeny v zásadním judikátu Chenion 

Haifa v. Matzat Or,160 které je považováno za vůbec nejcitovanější rozhodnutí v Izraeli. Podle tohoto 

rozhodnutí je možné poskytnout další přezkoumání pouze za předpokladu, že napadený případ se 

týká významných právních nebo společenských otázek.161 

Ačkoliv je izraelská koncepce selekce nápadu u Nejvyššího soudu blízká americké úpravě, je 

třeba si povšimnout určitých odlišností oproti čisté anglosaské podobě. Především je úvaha 

o poskytnutí diskrečního odvolání ponechána Nejvyššímu soudu jen u části nápadu případů, neboť 

značnou část agendy Nejvyššího soudu tvoří odvolání přímo ze zákona. Při zahrnutí civilních 

i trestních případů tvoří mandatorní odvolání asi 56 % veškerého nápadu u Nejvyššího soudu. Pouze 

u civilních kauz je počet mandatorních odvolání srovnatelný nebo nepatrně nižší než počet 

diskrečních odvolání (asi 49,5 %).162 

Dále zde existuje alespoň částečná regulace selekce případů prostřednictvím zákonné 

a navazující ministerské úpravy (Soudní nařízení). To do konstrukce diskrečního odvolání zavádí určité 

prvky příbuzné některým evropským států. Především státům skandinávským a některým 

germánským, které u svých vrcholných soudů provádějí selekci případů. Hlavní vodítka pro selekci 

jsou však striktně uvedena v zákonech.163 Izraelský způsob vychází hlavně ze samotné činnosti 

Nejvyššího soudu a rozhodnutí ve věci Chenion Haifa, je však také doplněn určitou ingerencí zákona. 

Konstrukce pro přezkum rozhodnutí trestních soudů je v zásadě obdobná jako u věcí 

soukromoprávních. Je tedy možné odvolat se proti všem rozhodnutím obvodních soudů a i zde 

existuje zde i možnost domoci se diskrečního odvolání jako druhého opravného prostředku. 

Postavení veřejné žaloby a obhajoby si je rovné, a proto je pro následný postup Nejvyššího soudu 

nerozhodné, kdo odvolání podal. Diskreční odvolání se vztahuje pouze na konečná rozhodnutí nižších 

soudů. Jedinou výjimkou je rozhodnutí o vyloučení soudce.164 Praxe se pokusila nemožnost dalšího 

napadení jiných než konečných rozhodnutí obejít pomocí zvláštní žaloby proti soudům podanou 

Vysokému soudnímu dvoru (viz výklad níže), ten však pro takové žaloby nenachází moc pochopení a 

připouští je jen velmi zřídka. 
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Pro připuštění diskrečního odvolání se i v trestních věcech plně uplatní pravidla podle případu 

Chenion Haifa. Tento přístup tak vedl kupříkladu k odmítnutí diskrečního odvolání argumentujícímu 

nepřijatelným stigmatizujícím účinkem odsouzení165 nebo přísnosti uloženého trestu. 

Z odvolací činnosti Nejvyššího soudu lze zmínit některé zajímavosti zjištěné během rozsáhlé 

studie provedené v letech 2006 a 2007.166 Zajímavým zjištěním je nepochybně skutečnost, že poměr 

obligatorně řešených případů soukromoprávních a trestních vyznívá výrazně ve prospěch kauz 

trestních, které v průměru představovaly 64 % všech řešených případů.  

Nejvyšší soud v zásadě není nakloněn připouštět diskreční odvolání. Za sledované období 

bylo diskreční odvolání poskytnuto pouze 6 % návrhů v trestních věcech a 15 % ve věcech civilních. 

Výjimku z tohoto odmítavého postoje zřejmě vlastní vládní instituce, které, ač jsou odvolateli zcela 

minoritními (jen necelá 2 % všech případů), vykazují u diskrečních odvolání pozoruhodnou úspěšnost 

v povolení více než 50 % návrhů. Rubem vysoké uzavřenosti diskrečního odvolání je naopak poměrně 

vysoká úspěšnost v povolených opravných řízeních (68 % v řízeních soukromoprávních a 45 % v řízení 

trestních). U odvolání přímo na základě zákona je úspěšnost odvolatelů sotva 30 %. 

Studie se zároveň pokusila učinit určité srovnání s obdobným průzkumem odvolací činnosti 

Nejvyššího soudu Spojených státu amerických.167 Americká studie došla k závěru, že Nejvyšší soud 

spojených států v případech, kdy se rozhodl poskytnout odvolání (writ of certiorari), je spíše nakloněn 

odvolateli vyhovět. Z této skutečnosti vyvstala otázka, zda náchylnost rozhodovat ve prospěch 

odvolatele není obecným rysem systémů soudní selekce případů. To se ale v Izraeli nepotvrdilo 

a naopak izraelský Nejvyšší soud obecně příliš sympatií k odvolatelům zjevně nechová. Privilegovaná 

pozice však na tomto poli zjevně patří stát, který dosáhl ve všech směrech signifikantně lepších 

výsledků než ostatní odvolatelé.  

4.3.2 Nejvyšší soud jako Vysoký soudní dvůr 

Nejvyšší soud vedle činnosti soudu apelačního působí také v jediné instanci jako Vysoký 

soudní dvůr. Do jeho působnosti patří soudní přezkum ostatních složek státní moci a je oprávněn 

                                                           
165

 CrimA 1245/93 Shtarkman v. State of Israel 47(2) PD 177. 
166

 Eisenberg T., Fisher T. & Rosen-Zvi I.: Israeal’s supreme court appellate jurisdiction: An empircal study, Cornell Law 
Review, Vol. 96:693 *online+, dostupné v angličtině na 
http://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1189&context=facpub&sei-
redir=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.google.cz%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3Disraeli%2520supreme%2520court
%2520appellate%2520jurisdiction%253A%2520an%2520empirical%2520study%26source%3Dweb%26cd%3D3%26ved%3D
0CDYQFjAC%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fscholarship.law.cornell.edu%252Fcgi%252Fviewcontent.cgi%253Farticle%25
3D1189%2526context%253Dfacpub%26ei%3DS2nOTvLLDMXqOZqozJAP%26usg%3DAFQjCNFPcw_IGtWcC-
peyRgYVhfdQD87UQ#search=%22israeli%20supreme%20court%20appellate%20jurisdiction%3A%20an%20empirical%20stu
dy%22. 
167

 Jeffrey A. Segal & Harold J. Spaeth, The Supreme Court and The Atitudinal Model Revised, 2002. 



 

48 
 

jednat v záležitostech, u nichž je třeba učinit nápravu z důvodu ochrany spravedlnosti, pokud nejsou 

svěřeny do pravomoci žádného jiného soudu nebo tribunálu.168 Vysoký soudní dvůr má tedy ve 

věcech „ochrany práva a spravedlnosti“ subsidiární působnost vůči všem ostatním soudům.  

Konstrukce Vysokého soudního dvora pochází již z doby britského mandátu. Původně byl 

určen pouze k přezkumu rozhodnutí vydaných orgány moci výkonné, postupem času se však jeho 

působnost rozšířila do dnešní široké podoby. Do základní působnosti Vysokého soudního dvora patří 

pravomoci zasahovat do a proti jednání státních orgánů, ale i do soudních či kvazisoudních řízení a to 

včetně řízení před náboženskými soudy.169 Svou agendou zaměřenou na ochranu zákonnosti 

a lidských práv tak Vysoký soudní dvůr plní současně funkci soudu ústavního i správního. 

Na základě pravomocí, které Vysokému soudnímu dvoru poskytuje základní zákon,170 

postupuje často tak, že pověří soudním přezkumem správních aktů obvodní soud. Ten poté zasedá 

jako správní tribunál. Takový postup umožňuje nižším soudům projednat věci správního práva 

s téměř totožnou autoritou, jakou třímá Vysoký soudní dvůr. Užitečným je takovéto pověření 

v případech, kdy se nelze přezkumu Nejvyšším soudem v prvním stupni domoci (jedná se např. 

o otázky územního plánování). Systém pověřování obvodních soudů značně snížil množství případů, 

kterými se musel Vysoký soudní dvůr bezprostředně zabývat. Zároveň Vysokému soudnímu dvoru 

konstrukce základního zákona umožňuje dále rozhodnutí správních tribunálů přezkoumat, neboť má 

stále právo přezkoumat rozhodnutí všech soudních institucí, které nejsou instančně podřazeny pod 

Nejvyšší soud.  

Výše popsaná konstrukce je v současnosti již do značné míry překonaná. Činnost Nejvyššího 

soudu se totiž natolik osvědčila, že došlo k zahrnutí popsané praxe do pevné legislativou dané 

struktury. Současně se také vytvořily nové možnosti opravy rozhodnutí správních tribunálů, a proto 

postup odvolání se k Vysokému soudnímu dvoru podle článku 15 Základního zákona Moc soudní není 

již příliš využíván. Poslední významnou situací, za které se ještě stále tento článek a postup uplatňuje, 

zůstává přezkum rozhodnutí pracovních soudů. 

S ochranou subjektivních veřejných práv Nejvyšším soudem je úzce spojena otázka aktivní 

legitimace k podání ochranné žaloby. Tedy vymezení okruhu osob, které jsou oprávněné žalobu 

podat. Od tohoto vymezení lze pak do značné míry odvozovat, nakolik je možné soudní ochranu 

efektivně využívat, ale současně také nakolik může být tato ochrana nadužívána či přímo zneužívána. 
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Izrael se v této problematice může nikoli překvapivě pochlubit obecně uznávanou definicí na základě 

judikatury a absolutním mlčením zákona.  

Aktivní legitimaci171 k podání žaloby k Vysokému soudnímu dvoru tak má každý, kdo prokáže, 

že má na věci podstatný zájem a že se ho tato věc osobně týká natolik, aby to odůvodňovalo 

projednání soudem. Obecně lze tuto definici i s ohledem na její aplikaci Nejvyšším soudem považovat 

za širokou, aby poskytovala možnost ochrany co největšímu množství stěžovatelů. To se však setkává 

s kritikou především z důvodu zaplavení Nejvyššího soudu správní a ústavní agendou na úkor jeho 

zbývajících funkcí. Mezi jinými se dokonce objevil i názor, že by žalobní právo v těchto věcech mělo 

být omezeno pouze na lidsko-právní organizace, což je však myšlenka většinově zavržená. K žádným 

změnám dosud ale nedošlo a je možné usuzovat na to, že politická vůle zatím stále tenduje 

k zachování široké aktivní legitimace, byť již třeba pod hlavičkou zákonné definice.172 

4.3.3 Zvláštní opravné prostředky proti rozhodnutí Nejvyššího soudu 

Ačkoliv jsou v zásadě rozhodnutí Nejvyššího soudu konečná a nelze již proti nim podat řádný 

opravný prostředek, existují z této zásady dvě výjimky. Prvou je institut tzv. dalšího projednání věci, 

pomocí kterého lze přezkoumat jakékoliv rozhodnutí Nejvyššího soudu, ať již bylo vydáno 

v působnosti soudu apelačního nebo Vysokého soudního dvora. K dalšímu projednání věci může 

Nejvyšší soud přistoupit, pokud přezkoumávané rozhodnutí není v souladu s právními názory 

obsaženými v dřívějších rozhodnutích. Může být také nařízeno, pokud se Nejvyšší soud usnese, že 

význam, obtížnost či novost případu dostatečně ospravedlňují takovéto další projednání věci.173 

Institut dalšího projednání věci slouží ke sjednocování rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu, 

která je zcela nezbytná pro možnost reálné aplikace zásady stare decisis. Dále je v konstrukci dalšího 

projednání patrný i důraz na ochranu před nesprávnými rozhodnutími, ke kterým především 

v případě jednostupňového rozhodování Vysokého soudního dvora může dojít. Neboť možnost, že při 

rozhodovací činnosti soudu dojde k pochybení, nelze nikdy předem úplně vyloučit a přezkoumání 

správnosti soudního rozhodnutí je v zájmu jak jednotlivců, tak i v zájmu veřejném, protože cílem 

soudního řízení je rozhodnutí věcně správné a spravedlivé.174 
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Při dalším jednání zasedá Nejvyšší soud vždy v širším senátu než při původním řízení. 

Nejméně však v počtu pěti soudců v případech, o nichž původně rozhodoval senát složený ze tří 

soudců.175 To je také v praxi nejčastější situace. Zasedání v početnějším složení vytváří určitou 

paralelu s odlišným institutem zasedání v rozšířeném senátu, zatímco senát může po svém uvážení 

přistoupit k zasedání ve větším počtu členů, než bezprostředně předpokládá právní úprava, aby tak 

posílil sílu svého odborného aparátu v daném řízení. Institut dalšího projednání má charakter 

prostředku opravného a lze jej užít i proti rozhodnutí vydaným v rozšířeném senátu. Jedinou 

podmínkou pro přezkum rozhodnutí vynesených rozšířeným senátem je pochopitelně nutnost 

dalšího projednání v senátu ještě početnějším („širším“). 

Druhým mimořádným opravným prostředkem je obnova již ukončeného řízení. Ta má 

v porovnání s dalším projednáním věci velice omezený rozsah, neboť jí je možné dosáhnout pouze 

v trestních věcech176 a to za splnění některé z podmínek daných zákonem. Aby se odsouzený obnovy 

řízení skutečně domohl, musí být prokázáno, že důkazy užité v původním řízení byly nepravdivé nebo 

vyšly najevo důkazy nové, které by nasvědčovaly možnému novému rozhodnutí věci. Obnovy lze také 

dosáhnout, pokud dojde v mezidobí k odsouzení jiné osoby pro stejný skutek a okolnosti vyšlé najevo 

v tomto druhém rozsudku vedou k závěru, že tento skutek nebyl spáchán obžalovaným. Nakonec je 

možné dovolat se obnovy jako poslední pojistky proti omylu zákona v situaci, kdy soud shledá, že zde 

by rozsudek představoval újmu spravedlnosti. 

Během debat o kodifikaci ústavního práva v Izraeli se objevily názory, že další projednání věci 

a obnova řízení nemají charakter ústavních institutů, a proto by měla být jejich komplexní úprava 

zcela přenesena do Zákona o soudech (dnes se jejich základní vymezení nachází v článcích 18 a 19 

Základního zákona Moc soudní).177 

4.4 Náboženské soudy 

Náboženské soudy v Izraeli představují samostatné soudní soustavy stojící mimo soustavu 

obecných soudů a jsou na základě Základního zákona Moc soudní zastřešovány pouze Nejvyšším 

soudem. Tento systém vytvořený z historických a společenských důvodů představuje do značné míry 

unikum mezi moderními právními systémy. Na základě tohoto uspořádání vznikla v Izraeli situace, 

kdy je současně užíváno v jednom státě hned několik statusových právních úprav (s ohledem na věci, 

které spadají do působnosti náboženských soudů) paralelně vedle sebe.  
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Kořeny tohoto systému sahají do doby osmanské vlády a dále se tento systém prohluboval za 

britské mandátní správy. The Palestine Order in Council z roku 1922 jako základní předpis pro 

mandátní správu výslovně poskytl pravomoci ve statusových věcech náboženským soudům.178 

Celkem bylo vytvořeno jedenáct náboženských skupin s vlastním soudnictvím, nejvýznamnější z nich 

samozřejmě byly soudy židovské a muslimské, zbývajících devět představovaly drobné křesťanské 

církve. Tuto konstrukci pak přebral i Stát Izrael s tím, že stejná práva byla přiznána i Drúzům 

a několika dalším menším křesťanským církvím. 

K takovéto úpravě samozřejmě vedla potřeba vyhovět složité nábožensko-společenské situaci 

v Palestině. Důsledkem je vytvoření systému roztříštěné právní úpravy osobního statusu na základě 

individuálního náboženského postavení každého občana státu (nemuslimští cizinci se mohli obracet 

na obvodní soudy).  

Zastřešující úloha Nejvyššího soudu (jednajícího jako Vysoký soudní dvůr) vychází 

z ustanovení Základního zákona Moc soudní, který opravňuje Nejvyšší soud přezkoumat rozhodnutí 

náboženských soudů. To ale platí pouze za určitých omezených podmínek.179 Zákonná formulace 

vyjadřuje zvláštní opatrnost, s níž se k náboženským soudům přistupuje. Východiskem pro systém 

náboženských soudů je princip poskytnutí široké autonomie v jednání podle náboženského práva. 

Možnost zásahu Vysokého soudního dvora do rozhodnutí náboženských soudů je limitována 

pouze na situace, kdy je prokázáno, že náboženský soud jednal ultra vires, tedy že náboženský soud 

překročil své pravomoci. Pouhé poukázání na chyby v jednání nebo rozhodnutí náboženského soudu 

nejsou dostatečným důvodem pro připuštění přezkumu.180 

V současném Izraeli hrají jednoznačně nejvýznamnější roli rabínské soudy, do jejichž 

jurisdikce spadá veškeré židovské obyvatelstvo státu, tzn. více jak tři čtvrtiny veškeré populace 

Izraele. Ostatní náboženské soudy mají podstatně nižší význam. Z tohoto důvodu se v následující části 

práce budeme věnovat pouze náboženským soudům židovským (rabínským). 

Židovské náboženské orgány se nacházejí pod společnou kontrolou kanceláře předsedy vlády 

a vrchního izraelského rabinátu. Vrchní rabinát se stará o záležitosti kašrutu, manželství a dalších 

otázek spojených s židovským náboženským právem. Správu náboženských soudů obstarává kancelář 

předsedy vlády. Pod tuto správu spadají především otázky financování nejen soudní soustavy, ale 

i ostatních duchovních služeb a dále také zvláštní židovský soud pro konverzi k judaismu. 
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4.4.1 Rabínské soudy versus soudy civilní 

Nejvýznamnější agendou rabínských soudů jsou záležitosti týkající se manželství, 

z ekonomického hlediska jsou to především otázky spojené s rozvodovým řízením. Ve své původní 

konstrukci mohlo být manželství dvou Židů rozvedeno pouze rabínským soudem. V roce 1995 došlo 

k určité úpravě tohoto systému, když došlo ke vzniku nových specializovaných, civilních, rodinných 

soudů. Ty sice nemají pravomoc zasáhnout do výlučné pravomoci rabínských soudů rozvést židovské 

manželství, mají však vůči nim do určité míry konkurenční pravomoci v oblasti dalších otázek přímo 

spojených s rozvodem. Jedná se o záležitosti, které jsou pro rozvádějící se páry mnohdy důležitější 

než samotný rozvod. Především se zde řeší otázky svěření do péče, rozdělení majetku či stanovení 

alimentační povinnosti.181 

Pro jednotlivá rozvodová řízení to znamená, že ačkoliv manželství musí být rozvedeno 

rabínským soudem, o zbývajících otázkách rozhodne soud, k němuž byl jako první podán příslušný 

návrh. Tato příslušnost „prvního u soudu“ má význam v tom, že řeší-li otázku rabínský soud, bude věc 

řešena podle náboženského práva. Oproti náboženskému právu civilní právo akcentuje zásadu 

rovnosti stran a ochranu před diskriminací z důvodu pohlaví. V praxi se pak rozšířil jev, který lze 

nazvat jako „závody k soudu,“ kdy při rozvodu muž spěchá k rabínskému soudu, neboť ty 

z náboženských důvodů rozhodují spíše ve prospěch mužů. Naopak ženy se snaží co nejdříve podat 

návrh rodinnému soudu, který má větší tendenci ochránit jejich práva. 

Vztah mezi civilními a náboženskými soudy se již od počátku své paralelní existence 

nevyznačoval obzvlášť velkou stabilitou a poklidností. Již v roce 1997 došlo k tvrdému střetu 

v důsledku rozhodnutí soudce rodinného soudu Juhudy Granita.182 V rámci jednoho sporu došlo 

k téměř současnému podání návrhu na rozhodnutí o výživném k rabínskému (manžel) i civilnímu 

(manželka) soudu. Manžel jednání u civilního soudu napadl s tím, že zde již existuje jiné řízení ve 

stejné věci a soud proto nemůže jednat. To však bylo civilním soudem odmítnuto a řízení proběhlo 

u obou soudů. 

Jako prvý rozhodl civilní soud vedený zmíněným soudcem Granitem, manžel byl podle tohoto 

rozhodnutím povinen k alimentační povinnosti ve výši 6 500 šekelů.183 O půl roku později rozhodl 

i rabínský soud, který alimentační povinnost manžela vyčíslil na 2 000 šekelů plus 60 % nákladů na 
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vedení domácnosti. Schizofrenní stav dvou vedle sebe existujících rozsudků nezměnil ani obvodní 

soud, neboť ten manželovo odvolání proti rozhodnutí rodinného soudu odmítl. 

Civilní soud se ve svém rozhodnutí k otázce vztahu obou soudů vyjádřil tak, že dle jeho 

názoru zavedením rodinných soudů do izraelského soudního systému došlo ke změně do té doby 

výlučné příslušnosti rabínských soudů na konkurenční příslušnost obou soudů. Rozhodnutí, který 

soud má být příslušný, musí být proto založeno na jiných důvodech než na pouhém faktu, kde byla 

podána žaloba dříve. Svůj názor soud opřel o fakt, že podle zákona o soudech z roku 1984 sice platí, 

že má-li obvodní soud konkurenční pravomoc s jakýmkoli jiným soudem, řízení provede ten soud, ke 

kterému byla podána první žaloba, takovéto ustanovení se ale nevyskytovalo v zákoně o rodinných 

soudech z roku 1995. Z toho pak soud dovodil, že rodinný soud může jednat, i když zde současně 

existuje řízení u rabínského soudu. 

Závěry obsažené v rozhodnutí rodinného soudu byly přijaty se značnou kritikou nejen 

náboženských kruhů, ale také u odborné veřejnosti.184 Navíc byly v rozporu s názorem Nejvyššího 

soudu z doby před zřízením rodinných soudů. Ten zastával názor, že při změně výlučné pravomoci na 

konkurenční dochází k derogaci pravomocí. 

Nepřehlednou situaci se rozhodli řešit politici a již v roce 1998 byl ústavně-právním výborem 

Knesetu předložen ke schválení návrh zákona. Ten novelizoval zákon o rodinných soudech tak, aby 

bylo výslovně zakázáno projednat u civilního soudu věc, o níž již dříve začal jednat soud rabínský. 

Osud této novely je zajímavý i z hlediska legislativní techniky, neboť návrh se dostal do legislativního 

procesu kvůli snaze jej urychlit až ve druhém čtení jiného zákona (návrh se zabýval úpravou 

záležitostí dědictví a správy závětí) jako tzv. „přílepek.“ Poslanec za stranu Meretz Dedi Zucker tento 

postup napadl u hlavního výboru sněmovny s tím, že se jedná o zcela samostatnou, novou věc, 

kterou je třeba předložit jako samostatný návrh zákona, aby mohl být na půdě Knesetu řádně 

prodiskutován. Výbor tuto stížnost odmítl a zákon byl přijat. 

Posledním pokusem o zvrácení byla společná stížnost řady lidsko-právních organizací 

k Nejvyššímu soudu, ve které se domáhaly zrušení zákona. Novelu napadly z důvodu, že byla přijata 

jako „přílepek“ navržený ústavně-právním výborem, který k takovémuto návrhu navíc nemá vůbec 

oprávnění. Nejvyšší soud se v tomto případě zachoval poměrně „neaktivisticky.“ Ještě před 

zahájením jakéhokoliv jednání stěžovatelům sdělil, že by se v tomto případě jednalo jen o ztrátu času. 
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Slovy soudkyně Dalii Dornerové dal najevo, že: „Nejvyšší soud tu není od tohoto, aby rušil zákony. To 

je úlohou Knesetu.“185 Následně byla stížnost stažena. 

4.4.2 Civilní sňatky v Izraeli 

Další „kolo“ střetů o pravomoc rabínských soudů proběhlo v souvislosti s postavením 

nepraktikujících izraelských Židů, kteří odmítají uzavřít sňatek podle tradičního náboženského ritu 

a práva. Izraelský právní řád ale možnost uzavření civilního sňatku neposkytuje. Aby se sekulární Židé 

vyhnuli náboženskému sňatku, uzavírají civilní sňatek v cizí zemi, se kterou má Izrael uzavřenu 

mezinárodní smlouvu o uznání manželství. Takovýmto postupem se manželé dostanou mimo 

pravomoc náboženského práva a jejich vztah se řídil pouze právem civilním.186  

Oproštění se od náboženského práva však tímto způsobem nebylo zdaleka dokonalé. 

V případě rozvodu manželství totiž vystávala otázka, zda je nutné provést rozvod podle 

náboženského práva. Rabínské soudy původně existenci civilních svazků zcela odmítaly. Proto musel 

rozvádějící se pár předstoupit před rabínský soud, který zhodnotil, zda lze jejich manželství považovat 

za platné podle náboženského práva. Bylo-li manželství shledáno platným, vyvstala nutnost provést 

rozluku podle náboženského práva. Nebylo-li manželství shledáno platným, což bylo u civilních 

sňatků uzavřených v zahraničí typické, soud konstatoval, že v očích náboženského práva nikdy ani 

neexistovalo a předstoupivší pár je považován za svobodný.187  

V roce 2003 došlo oproti popsané praxi k významnému posunu. Na půdu Nejvyššího soudu se 

dostalo odvolání proti rozhodnutí rabínského soudu, kterým byl rozveden civilní sňatek uzavřený na 

Kypru.188 Předseda soudu Aharon Barak se během jednání oficiálně dotázal rabínské obce, zda 

rabínské soudu skutečně zamýšlejí změnit svou dosavadní judikaturu a židovské právo začne uznávat 

civilní sňatky. Ve svém zásadním rabínském rozhodnutí tuto skutečnost rabínské soudy potvrdily. 

Odvolaly se přitom na existenci halachistického konceptu „manželství Noemových dětí,“ tedy 

konceptu, podle nějž právo na uznání svého svazku mají všechny „děti Noemovy“ (myšleno Židé). Při 

takovémto výkladu pak rabínské soudy uznávají i civilní sňatky Židů a mají nad nimi pravomoc. 

Následné precedenční rozhodnutí Nejvyššího soudu (vydané až v roce 2006) vstoupilo ve 

známost právě pod názvem „Děti Noemovy.“ Nejvyšší soud zde skutečně připustil existenci civilního 

manželství i v izraelském právu. Při své argumentaci však vycházel ze širších úvah a svůj závěr 
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o nutnosti uznávat civilní manželství opřel nejen o rabínskou argumentaci halachistickými principy. 

Dále se také opřel o principy mezinárodního práva soukromého a výklad, podle nějž nezbytnost uznat 

platnost takovýchto manželství je umocněna obecným lidským právem na manželství a rodinný život 

a s tím spojenou povinností respektovat jednotu rodiny.189 Ačkoliv výslovná zákonná úprava pro 

takovéto lidské právo chybí, Nejvyšší soud jeho existenci vyvodil z ústavního práva na lidskou 

důstojnost podle základního zákona.190 

Toto rozhodnutí nepochybně představuje významný posun v celé koncepci rodinného práva 

a lidských práv v Izraeli. Na rodinné soudy nově dopadá povinnost začít skutečně komplexně řešit 

otázky spojeně s civilním manželstvím. Ta se totiž od tohoto rozhodnutí v Izraeli stávají (s určitými 

výhradami) uznávaným institutem. Rozhodnutí Nejvyššího soudu zároveň ale také znamená 

významný posun v pozici rabínských soudů, které získaly pravomoc i nad rozvody sňatků záměrně 

uzavíraných tak, aby se této pravomoci vyhnuly. Důsledkem této situace je fakt, že se „závody 

o zahájení řízení o rozvodu“ rozšířily i na rozvody civilních manželství. 

O určitý korektiv této sporné situace se pokusil vytvořit Nejvyšší soud již přímo v rozhodnutí 

„Děti Noemovy,“ kdy se vyjádřil k otázce majetkových nároků spojených s rozvodem. S odkazem na 

předcházející judikaturu191 konstatoval, že již byl vytvořen třístupňový test pro přípustnost spojení 

rozvodu před rabínským soudem s vypořádáním majetkových nároků. Tento test vyžaduje pro 

připojení majetkových otázek k řízení dobrou víru navrhovatele, čímž by měla být poskytnuta 

dostatečná ochrana proti zneužití příslušnosti. Z hlediska tohoto pohledu má být dle Nejvyššího 

soudu předložení rozvodové otázky rabínskému soudu z důvodu výhodnějšího vyřešení majetkových 

otázek považováno jako rozporné s dobrou vírou. 

Situace ale není tak úplně jednoduchá, neboť celou věc značně komplikuje poněkud odlišný 

názor zastávaný rabínskými soudy. Podle jejich výkladu náboženské právo nejenže uznává „sňatky 

Noemových dětí“, ale také uznává celý balík práv a povinností vyplývajících z manželství na základě 

principu dina-de-malchutah192 (doslova „zákony země).193 K rozřešení tohoto rozporu zatím nedošlo 

a tak příslušnost rabínských soudů nad civilními manželstvími zůstává v části týkající se majetkových 

poměrů stále nejistou. 
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Ačkoliv není tématem této práce sledovat vývoj právní úpravy manželství v Izraeli, sluší se 

s přihlédnutím k rozsahu předcházející textu na závěr alespoň krátce vypovědět i o posledních 

událostech týkajících se citlivé otázky existence civilního manželství v Izraeli. 

Ačkoliv rozhodnutí „Děti Noemovy“ bylo významnou změnou na tomto poli, nadále 

v izraelském právním řádu pojem civilní sňatek neexistoval. Zájemci o něj jsou nadále nuceni „vyjíždět 

za svatbou“ do zahraničí. Alespoň částečný posun v této věci nastal v březnu roku 2010, kdy byl přijat 

návrh zákona umožňující uzavření civilního sňatku mezi osobami, které jsou oficiálně vedeny jako 

„bez vyznání.“ Dopady zákona jsou však značně omezené, neboť jej lze uplatnit jen v případě, že jsou 

bez vyznání oba dva snoubenci. Odhaduje se, že v Izraeli žije asi 300 000 takových osob.194 Jeho 

přijetí lze považovat za významný úspěch skupiny Židů pocházejících původně z Ruska, kteří 

v posledních letech získávají v Izraeli stále větší vliv.195 Koncept omezeného civilního sňatku do 

značné míry připomíná situaci, s níž existuje zkušenost i na našem území. Na velmi podobných 

základech byl vystavěn institut tzv. subsidiárního (nouzového) civilního sňatku v Rakousko-Uhersku. 

Ten byl zde zřízen v druhé polovině devatenáctého století a bez zásadních změn platil na našem 

území až do roku 1949.196  

Další vývoj v oblasti izraelského manželského práva pak zastavil Kneset, který v červenci 2011 

zamítl návrh nevládní levicové strany Merec. Ta se touto iniciativou pokusila prosadit možnost uzavřít 

v Izraeli civilní sňatek všem židovských párům.197 

Paralelně s tímto neúspěšným pokusem o zavedení civilních sňatků dochází k přípravě jiné, 

avšak stejně důležité změny. Komise jmenovaná ministrem vnitra doporučila přijmout změnu 

legislativy v tom smyslu, aby rabínské soudy nemohly nadále rozhodovat v otázkách spojených 

s rozvody bez výslovného souhlasu obou stran. Že tento nápad nepožívá přátelského přijetí ze strany 

rabínských soudů, není jistě nijak překvapivé.198 V době psaní této práce tato myšlenka dosud 

nedošla k realizaci ani v podobě návrhu zákona, možnost výrazné změny v pravomocech rabínských 

soudů tak zůstává otevřená a nedořešená. 
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Závěr 

Právní řád dnešního Izraele je stále živým a vyvíjejícím se systémem, který se aktivně 

přizpůsobuje aktuálním společenským potřebám. Lze vypozorovat, že přejímání zahraničních vlivů 

a názorů je při této právní evoluci v izraelské právní kultuře pevně zakotveným a akceptovaným 

postupem. 

Přestože jsou zahraniční zdroje inspirace pro vývoj právní úpravy v Izraeli stále velmi pestrého 

původu, je patrné, že soudní praxe i právní teorie tendují směrem k anglo-americké právně-kulturní 

oblasti. Tento trend se již v podstatě plně prosadil v oblasti právního názvosloví, což vedlo i k určitým 

komplikacím při vypracování této práce. České právní prostředí vychází z římskoprávních základů a je 

tedy vybudováno na odlišných terminologických základech.  

Za zmínku stojí skutečnost, že ačkoliv izraelský právní řád, alespoň ve svém „civilním“ 

(sekulárním) rozměru, evidentně míří do anglo-americké právní rodiny, vliv Velké Británie, který ve 

významné míře stál u vzniku samostatného Izraele v roce 1948, je dnes již jen na úrovni přetrvávající 

tradice a na moderní vývoj již v podstatě nemá vliv a to ani v judikatuře Nejvyššího soudu, který jinak 

vyniká pestrostí své srovnávací argumentace. Pozoruhodné je v tomto směru i postavení soudů 

z hlediska vytváření precedentů, kdy při vzniku státu nebyl přebrán koncept po britském vzoru, nýbrž 

pružnější koncept vycházející z amerického vzoru, podle kterého ani Nejvyšší soud není vázán svým 

vlastním předchozím rozhodnutím. 

V tomto světle překvapuje skutečnost, že v otázkách politického systému se zakladatelé 

izraelského státu nepřiklonily k uspořádání vycházejícímu z britského parlamentarismu, ale ani 

z amerického vzoru se silným prezidentem, nýbrž k systému typickému spíše pro oblast střední 

Evropy, tedy parlamentní demokracii s parlamentem voleným na základě poměrného volebního 

systému, který lze v Izraeli při původní 1% (dnes 2%) uzavírací klauzuli nazvat až extrémním. Vláda je 

zcela závislá na důvěře parlamentu a prezident se nachází ve značně oslabeném postavení. Změnit 

toto uspořádání se Izraelci pokusili zavedením přímé volby premiéra (zde lze vnímat vliv amerického 

systému), záhy se však tento „premiérský systém“ ukázal neživotaschopným a Izrael se vrátil ke 

klasickému republikánskému parlamentarismu. 

Na ústavní úrovni Izrael formálně patří k zemím, které nemají psanou ústavu, což se sice na 

první pohled může zdát jako výsledek vlivu britských tradic, ve skutečnosti se ale jedná o absenci 

ústavy pouze ve formálním smyslu. Z důvodu náboženských otázek sice v Izraeli ústava jako základní 

zákon přijata nebyla, avšak během vývoje státu byla přijata řada tzv. základních zákonů, které ústavní 

materii upravují. Navíc platí, že ačkoliv byly tyto základní zákony přijaty stejným způsobem jako 
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všechny ostatní „normální“ zákony, právní teorie i judikatura se shodují na faktu, že tyto základní 

zákony mají vyšší právní sílu než ostatní zákony. Lze tedy hovořit o vytvoření izraelského ústavního 

pořádku „oklikou“ přes soustavu základních zákonů. 

Specifickým izraelským tématem je postavení a úloha náboženství, především pak toho 

židovského. Ačkoliv je totiž Izrael multireligiózním státem, kde jsou všechna náboženství v rovném 

postavení a žádné není nijak oficiálně zvýhodněno, tradiční židovská víra již jen z důvodu religiózního 

složení Izraele sehrává zcela zásadní roli ve státě a požívá postavení nesrovnatelné s žádným jiným 

náboženstvím. Vliv náboženského práva lze vnímat ve dvou směrech, první rovinou je vliv 

náboženství na právní řád jako celek, druhou rovinou je role náboženského práva jako pramene 

platného práva. 

První rovina má svůj odraz především na úrovni ovlivňování legislativního procesu (tedy 

v podobě materiálních pramenů práva), kdy v důsledku nepříliš pragmatického volebního systému je 

v parlamentu a vládě zastoupena řada politických subjektů, které zastávají ortodoxní náboženské 

zásady v přijímané legislativě. A to jak formou blokace zákonů vycházejících ze „sekulárních“ 

myšlenek (např. odmítání zavedení civilních sňatků), tak formou prosazování nové legislativy 

vycházející z náboženských zásad (např. zákazy mnoha činností během sobot), případně i doktríny 

„vyvoleného národa“ a na něj navazujícího náboženského nacionalismu (např. v otázkách státního 

občanství, kdy jsou do určité míry preferováni Židé na úkor příslušníků ostatních náboženství). 

Zcela zásadním způsobem se tento náboženský vliv projevuje v ústavním systému státu, kdy 

pod vlivem doktríny, podle níž nemůže být žádný světský zákon nadřazen zákonu božímu (resp. Tóře), 

byl již na počátku státu uzavřen kompromis mezi politickou reprezentací a náboženskou obcí. 

Výsledkem tohoto kompromisu je skutečnost, že Izrael sice nemá psanou ústavu ve formálním 

smyslu, ale ústavní otázky jsou řešeny již zmíněnou „oklikou“ přes základní zákony. 

Přímá aplikace náboženského práva, jako druhá rovina vlivu náboženského práva v Izraeli, se 

pak projevuje především v činnosti náboženských soudů, které rozhodují o otázkách osobního 

statusu osob k nim nábožensky příslušných, čímž je v Izraeli vytvořen unikátní systém roztříštěného 

statusového práva. Jedná se o uspořádání, jehož kořeny sahají až do devatenáctého století. Nelze 

však říci, že by jej bylo možné nazvat zcela neměnným a stabilním, spíše je na místě hovořit o určité 

dynamické rovnováze ve vztazích mezi náboženskými soudy a ostatními institucemi. Obzvláště od 

zavedení alternativních civilních soudů s obdobnou agendou na počátku devadesátých let dvacátého 

století je patrné, že stav vzájemné symbiózy se snadno změní v otevřený konflikt, který pak nesnadno 

řeší politická reprezentace či Nejvyšší soud. Přičemž platí, že politická reprezentace je spíše pod 
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vlivem náboženských zájmů, kdežto Nejvyšší soud ve své rozhodovací činnosti více straní názorům 

sekulárním. 

Činnost Nejvyššího soudu je vůbec jedním ze základních kamenů celého izraelského právního 

řádu, tato skutečnost se odráží v tom, že jen minimum nejzávažnějších právně-společenských otázek 

se obešlo bez zásahu Nejvyššího soudu. Vysoká míra celospolečenské akceptace a autority těchto 

rozhodnutí pak svědčí jak o vysoké úrovni argumentace Nejvyššího soudu, tak celé izraelské právní 

kultury. Při své činnosti vystupuje Nejvyšší soud, při stejném personálním složení, ve dvou podobách 

a to jako Vysoký soudní dvůr a jako soud apelační. 

Úlohu arbitra nejzávažnějších právních otázek sehrává Nejvyššího soud především jako 

Vysoký soudní dvůr, kdy mu jsou jako speciální soudní instituci svěřeny pravomoci obdobné 

evropským ústavním a správním soudům. Jako soud apelační pak Nejvyšší soud vykonává funkci 

vrcholné instance přezkumu soudních rozhodnutí. Díky uplatňované zásadě stare decisis zde vytváří 

Nejvyšší soud precedenční rozhodnutí v nejdůležitějších otázkách jednotlivých právních odvětví, čímž 

dodává stabilitu rozhodovací činnosti soudní soustavy a ve svém důsledku i celému právnímu řádu.  

Ze závěrů popsaných v přecházejících řádcích je proto nesnadné jednoznačně kategorizovat 

izraelský právní řád, který vykazuje znaky smíšeného právního systému, ve kterém sehrává 

nestandardně velkou roli náboženské právo. Při vědomí vlivu náboženského práva, lze izraelskou 

právní kulturu vnímat ve dvou rozdílných úrovních. Na úrovni „běžného“ práva je možné Izrael 

zařadit mezi anglo-americké právní systémy, na úrovni ústavněprávní však převažují spíše vlivy 

evropské kontinentální právní tradice. 
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Resumé 

Legal Culture of the State of Israel 

Klíčová slova: Izrael, právní kultura 
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The present legal system of the State of Israel is unique because of its mixing of different 

legal sources. The legal environment is characterized by interfacing of principles arising out of 

common law and continental law as well as religious law.  

The object of this thesis is to analyze how these different legal sources are mixing in modern 

Israeli legal system. The main question to be answered by this analysis is whether the Israeli legal 

system can be qualified as the member of the basic legal cultures of the world (i.e. common law or 

continental law). Eventually whether the combination of legal aspects is specific so much it is 

necessary to speak about absolutely unique legal culture category.  

The thesis analyzes the legal system of Israel in basic branches of law. It is focused on 

constitutional questions, the way how the state power is established and how is enforced in day-to-

day experience. There is parliamentary democracy with principles similar to many European 

countries but there are some distinctions as well. Peculiar for Israeli political system is strong 

influence of religious political parties. The very specific for Israel is the construction of Basic laws 

replacing standard constitution. 

The great part of the thesis deals with the relationship between the state and an 

individuality. It is represented by legal question about human rights and nationality. For a long time 

there was no legislative framework of human rights and the protection of human rights was executed 

only through actions of the Supreme Court. The appropriate legal regulation was not executed until 

1990’s when two Basic laws concerning human rights were passed by parliament. 

The final section is dedicated to justice and court system that is built on the principle of stare 

decisis, especially to detailed analysis of functions of the Supreme Court. The Supreme Court is the 

most important decisive authority in many important legal, political and social disputes. The position 

of is absolutely crucial for the whole Israeli legal system. The Supreme Court of Israel can be in its 

function compared with the Supreme Court of the United States of America.  

 


