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Dobr p íběh iako záklaď práva
a

Nová kniha Pavla Molka Právo na spravedlit/ proces je ideální čtení ,,pro soud, školu i věznici"

Někte í právníci pro stromy

nevidí les. Jiní zase opačně.

Pavel Molek je šťastn' p ípad

neivyššího právního lesníka,
kter' má rád stromy.

rouÁš ilĚMrčsx

ž se na tuzemsk1 ch práv-
nick;Ích fakultách místo
oboru ,,ristavni právo" za-

čnou p ednášet zvlášť lidská práva
a svobody azv|ášÍ ristavní zíklady
organizace státu, tak zde je jedna
z učebnic pro ten první p edmět.

Pavel Molek (* 1980), asistent
na Nejvyšším správním soudu
a učitel na brněnské kated e stav-
ního práva a politologie, podává
procesní práva v soudních p íbě_
zich. Takže právo odep ít v1ipo-
věď p edvádí na p ípadu Murray

Pondělí 4. červta2u:2 l tlDovÉ NouNy

vs. Spojené království (pod titul-
kem Mluviti st íbro, mlčeti krimi-
ndl), právo na nezávislého a ne-
stranného soudce ilustruje kauza
Findlay (ěLIi Zkrat skotského vete-
rdna).

Je to čtení pro právnické profesi-
onály, kterému bude rozumět i lite-
rární kritik' st edoškolák a věze .

Styl soudce Bonella
Napsat, že v' Prdvu na spravedlivy
proces se cituje judikatura Evrop-
ského soudu pro lidská prá-
va, Ústavního soudu a Nejvyšší-
ho správního soudu, by nebylo
riplné. Cituje se totiž také hrabě
Monte Cristo (ukázka odep eného
právana p ístup k soudu apráva
nainformace o obvinění), Dtirren-
mattovy povídky (právo na obha-
jobu) nebo cimrmanovská Hospo-
da na mytince (p imě ená délka í-
zeti).
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nepotvrzená historka' jak jel česk
advokát celou noc do Košic, ale
tamní soudce ho nečekal a rozhodl
bez něj (str. 235)' p ipadat lehce
nadbytečná. Ale literárním stylem
Pavla Molka je zkrátka štrasbursk1
soudce Bonello (viz vášniv1i Bonel-
lriv disent proti poslanecké imuni-
tě, citovan1y' na str. 86 až 87).

P evyprávěné rozsudky proklá-
dá poznámkami na okraj -jako by
diskutoval se studenty v seminá.i.
Tu lekci' kdy vykládá ,,knírkovou
otá"z,ku" na str. 175 (zda šlo v Mol-
davsku Íozpoznat podjatého soud-
ce,když si ke knírku nechal dorust
i plnovous), bych rád viděl naživo.

Dobr vkus
Zk'níhy jeznát' obdobně jako z blo-
gl jiné pr vo,jistá hierarchie sou-
dri: 1. Vždy moudq Nejvyšší správ-
ní soud. 2.Y zásadémoudqÍ, ale ob-
čas chybující Štrasburk. 3. Také

moudqi, ale p ecejen trochu častě-
ji chybující Ústavní soud. 4. Nej-
vyšší soud, moudry jen občas.

Je vidět, co má Pavel Molek rád:
Cimrmana a Hvězdné války (viz
zvláštní metafora ze str. 65 
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rovnává čl. 6 Fvropské rimluvy
k ochrannému ,,silovému poli").
Starou dobrou Anglii. Literární
a biblické odkazy. Nejvyšší správ-
ní soud (emuž je kniha věnována)
a zde imenovitě soudce Vojtěcha
Šimíčka a Kate inu Šimáčkovou.

Nemárád: Procesní kličky apru-
tahy, během nichž se vytratí smysl
kauzy. Zločtny komunismu. Posla-
neckou imunitu. I{rdlení se o platy.

Takže jen co se vymění prezi-
dent republiky, bylo by dob e, kdy-
bl 
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Pavel Molek: Právo na spravedliv,
proces. Wolters Kluwer, Praha 2012.
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Autor těchto ádek sdílí s auto-
rem knihyjeho obžernou váše pro
dobré historky - a sklon k čast1 m
vsuvkám (a závorkám) - a detaily.
Netrpělivějším povahrím by mohla


