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Vo finálnej fáze výberu ústavných sudcov sa venuje málo pozornosti
pohľadu kandidátov na poslanie Ústavného súdu a na vzťah politiky
a práva.
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Aj napriek „nekonečnému príbehu“ opakovaní volieb kandidátov na
ústavných sudcov v parlamente a verejných vypočúvaní, ktoré ich
umožnili lepšie spoznať, prevažujúca slovenská diskusia o profile
„ideálneho“ ústavného sudcu bola limitovaná zjednodušene chápanými
kategóriami odbornosti a morálky.

Znakom istého stupňa vyspelosti vo fungovaní inštitúcií pritom je, že
odbornosť ako dichotómia (kandidát je buď odborník, alebo nie) prestane
byť témou. Právnikom, ktorí odborné štandardy nespĺňajú celkom
jednoznačne, totiž ani nenapadne kandidovať, prípadne sú
diskvalifikovaní úplne na začiatku. Slovenským ekvivalentom takéhoto
predvýberu sú inštitúcie, ktoré môžu nominovať uchádzačov do
výberového procesu na Ústavný súd.

Aký Ústavný súd?

Morálka zostáva v hre. Dobre to ilustrujú viaceré prípady výberu na
Najvyšší súd Spojených štátov, vrátane toho ostatného, kde navrhnutie
a neskôr zvolenie experta s pochybným morálnym zázemím (ktoré sa
preukázalo na jeho vypočúvaní v Senáte) predstavuje pokles v porovnaní
so štandardom z ostatného približne polstoročia. Kľúčovou témou sa
však stáva aj samotný obsah právneho myslenia uchádzačiek
a uchádzačov, ich pohľad na poslanie inštitúcie, ktorú chcú
reprezentovať, a na ich úlohu ako jednotlivcov pri napĺňaní tohto poslania.



Ak má slovenský Ústavný súd pôsobiť ako ochranca demokracie pred
obdobnými trendmi ako v Maďarsku a Poľsku (ktoré sú vzhľadom na
vývoj v ostatných mesiacoch celkom pravdepodobné, ak sa po
nasledujúcich voľbách dostane k moci Robert Fico), je nevyhnutnou
podmienkou, aby podstatná časť jeho sudkýň a sudcov verila, že naozaj
má takéto poslanie, prípadne bola tejto predstave aspoň otvorená.

Naopak, ak väčšina na súde verí, že ochrana demokracie nie je úlohou
Ústavného súdu, inštitúciu to môže v rozhodujúcich chvíľach výrazne
oslabiť. K takémuto oslabeniu vedie napríklad právny názor, že pri
konfliktoch medzi najvyššími štátnymi orgánmi by súdy nemali
nahradzovať ústavodarcu v tvorbe práva. Inak povedané, ak slovenský
parlament (ako ústavodarca) prijme zmenu základného zákona, Ústavný
súd takúto zmenu nemôže za takmer žiadnych okolností zrušiť, ani
v prípade, ak zmena zasahuje do nejakého základného princípu
(napríklad zruší alebo minimálne výrazne naruší deľbu moci).

Ústavné zmeny majú pritom zásadný význam, pretože môžu v podstatnej
miere určiť (ne)demokratickú budúcnosť krajiny. Napríklad, Ústavný súd
Maďarska, riadiac sa úvahou o sebaobmedzení, pred niekoľkými rokmi
využil svoje právomoci na vyhlásenie obmedzení vlastnej pôsobnosti za
súladné s ústavným poriadkom, čím predčasne priznal porážku v súboji
o demokratický režim.

Aké právo?

S predstavou o Ústavnom súde súvisí aj širšia predstava o poslaní práva
ako celku. Zdroj presvedčenia o potrebe výrazného sudcovského
sebaobmedzenia je neraz spojený s vnímaním politiky oddelenej od
práva. Podľa tejto tézy politické rozhodnutia (aj tie morálne
spochybniteľné) nemožno posudzovať optikou právnych princípov,
napríklad princípu spravodlivosti.

Táto predstava však narazí v prípadoch, keď súdne rozhodnutie má
závažné politické dôsledky a kde právne princípy nemožno uplatniť
izolovane od ich politických dôsledkov v danom prípade. Ak sudkyne



alebo sudcovia uvažujú spôsobom, že na „správnej strane” ostanú iba
v prípade, ak umožnia široký rozsah pôsobenia výkonnej a zákonodarnej
moci, neprestanú tým vynášať významné politické rozhodnutia
a „neodtrhnú“ sa tým od politiky. Obsah rozhodnutí však môže napomôcť
politickým elitám, ktoré túžia po neobmedzenej moci, a sú ochotné
odkloniť krajinu od demokratického smerovania.

Do hláv im nevidíme, ale môžeme sa lepšie pýtať

Pri zhodnotení, akým spôsobom kandidátky a kandidáti uvažujú
o demokracii, nemá ísť o vulgarizáciu ich právneho myslenia do
jednoduchého protikladu „viac alebo menej súdnej moci“. Podobnej
chyby sa dopúšťa jedna vetva predovšetkým americkej politickej vedy,
keď (na čele s akademikmi ako Jeffrey Segal a Howard Spaeth) tvrdí, že
sudcovské myslenie je možné skúmať takmer výlučne prostredníctvom
jeho ideologického zaradenia. Ideologická premenná však až na výnimky
nefunguje ako presvedčivé vysvetlenie komplexného pohľadu na svet,
obzvlášť pri osobnostiach, akými sudkyne a sudcovia najvyšších
a ústavných súdov obvykle sú. Potrebné je komplexné posúdenie
predchádzajúcich právnych názorov prezentovaných v publikáciách,
verejných vystúpeniach a v právnej praxi vo všeobecnosti.

Kandidátky a kandidáti nemusia mať jasné stanovisko na poslanie
Ústavného súdu a vzťah politiky a práva. Navyše, dvanásť rokov je dlhý
čas a právne myslenie sa môže vyvíjať. Práve kvôli možnosti formovania
právneho myslenia je však mimoriadne dôležité tieto otázky klásť pri
kandidátoch, ktorí už majú v tejto diskusii jasno a ktorí by sa vďaka svojej
erudícii mohli stať názorovými lídrami na súde. Príkladom je Radoslav
Procházka, ktorý však v zásade zastáva stanovisko podporujúce práve
výraznú sudcovskú zdržanlivosť voči parlamentu a ktorý nemá medzi
kandidátmi zvolenými parlamentom výrazného právno-filozofického
oponenta.

Ak sa nestane neočakávaná udalosť, najbližšie bude (jedna) sudcovská
stolička voľná o viac než šesť rokov. V hre je príliš veľa na to, aby sa



postupovalo cez možno populárne, no samy osebe nedostatočné
odpovede na otázky o základnej odbornosti a morálnych kvalitách. Uniká
nám tak kľúčová rovina súdneho rozhodovania, ktoré je výsledkom
navzájom závislých etablovaných tradícií danej inštitúcie a právnej kultúry
na jednej strane, a predstáv sudkýň a sudcov o ich poslaní i poslaní súdu
na strane druhej.


