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Právo Spojených štátov amerických

Historický vývoj práva USA

•Periodizácia vývoja

•1) Koloniálne obdobie (16. stor. – 1776)

•2) Od nezávislosti do občianskej vojny 
(1776-1861)

•3) Od občianskej vojny do konca 1. 
svetovej vojny (1861-1918)

•4) Od konca 1. svetovej vojny do konca 
20. storočia (1918-1999)
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Historický vývoj práva USA

• 1) Koloniálne obdobie

• Vývoj práva a jeho pramene

• Preberanie anglického common law

• Limity dané miestnymi podmienkami (nedostatok školených sudcov a 
právnikov, chýbajúci súdny systém)

• Prevzatie len tých doktrín, ktoré sa hodili pre každodenný život 
kolónií

• Vznik lokálneho práva

• Diverzita práva - čo kolónia, to samostatný právny poriadok

• Pôvod v regiónoch Anglicka, odkiaľ pochádzali kolonisti

• Starozákonná tradícia mojžišského práva (Nové Anglicko), Roman-
Dutch Law (New York)

• Blue laws (Connecticut) – dôsledné svätenie nedele, zákaz 
obchodovania počas sviatkov

• Rozsudky koloniálnych súdov, štatutárne právo, čiastočne aj equity
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Historický vývoj práva USA

•1) Koloniálne obdobie

•Vývoj práva a jeho pramene

•Všeobecný trend spisovania práva

•Väčšia právna istota pri zákonnom práve (statutory law) než pri 
precedensoch common law (šírenie závislé na vzdelaných sudcoch)

•Jednota právneho poriadku

•Tradičný prístup puritánov – viera v záväznosť písaného práva

•Akceptácia otroctva kvôli nedostatku pracovnej sily

•Sprvu aj neslobodná práca bielych (miernejšie než pri černochoch –
neslobodný status sa nededil) 

•Otroctvo pri černochoch dovezených z Afriky (od 17. stor. 
zhoršovanie postavenia, dedičnosť statusu bez ohľadu na status otca, 
obmedzovanie možností oslobodenia sa napr. prijatím kresťanstva)
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Historický vývoj práva USA

• 2) Od nezávislosti do občianskej vojny

• Vývoj práva a jeho pramene

• Samostatnosť od Veľkej Británie – spor o ďalší osud common law

• Nakoniec ostalo zachované ako dedičstvo koloniálnej epochy a 
domácej prirodzenoprávnej tradície (spravodlivý proces za účasti poroty)

• Common law ako prostriedok integrácie v novom štáte pri 
osídľovaní západu

• Amerikanizácia práva – vytláčanie francúzskeho a španielskeho 
koloniálneho práva (výnimky: Texas, Louisiana)

• Rozsah používania common law

• Určený zákonom (vágne, neistota pri aplikácii) alebo rozsudkom súdu

• Kodifikačné hnutie

• Počiatok v období nárastu legislatívy a tvorby súdnych precedensov

• Snaha zjednodušiť zložité formy common law (1848 – návrh 
občianskeho súdneho poriadku v New Yorku)
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Historický vývoj práva USA

• 3) Od občianskej vojny do konca 1. svetovej vojny

• Vývoj práva a jeho pramene

• Dynamický sociálny a ekonomický rozvoj krajiny po krízovom 
období občianskej vojny

• Nové sociálne rozvrstvenie ako dôsledok rozdelenia bohatstva a 
zahraničnej imigrácie

• Silná myšlienka individuálnej slobody a autonómie

• Požiadavka štátnych zásahov proti ohrozeniu tejto slobody –
antitrustové zákonodarstvo, štátna regulácia hospodárstva

• Významná úloha Najvyššieho súdu USA pri tvorbe práva

• Činnosť NS USA už aj nad rámec súdneho preskúmavania ústavnosti 
(judicial review) – obmedzovanie sociálneho zákonodarstva štátu 
(darwinizmus sudcov)

• Prehlbovanie trendu právnej kodifikácie práva

• Už aj na federálnej úrovni (1909 – kodifikácia trestného práva; 1911 –
kodifikácia procesného práva)
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Historický vývoj práva USA

• 4) Od konca 1. svetovej vojny do konca 20. stor.

• Vývoj práva a jeho pramene

• Ekonomický rozvoj, technologický pokrok a nárast populácie si 
vyžiadal rast federálnej moci = nárast federálnej normotvorby

• Posilnenie právomocí Kongresu USA, ale najmä prezidenta a vlády

• Kvantitatívny nárast legislatívy – zákon konkuruje dovtedy 
dominantnému súdnemu precedensu

• Nedostatky – vývoj práva zaostáva za realitou, ktorú má regulovať

• Snaha stanoviť základné princípy a pravidiel common law, o jeho 
zjednodušenie, systematizáciu a unifikáciu

• 1923 – založený American Law Institute (prominentní právnici)

• Restatements of Law – zbierky základných princípov obsiahnutých 
v sudcovskom case law (1932 – zmluvné a vlastnícke právo, torts) = 
niečo ako Book of Authority v Anglicku

• Po 2. sv. vojne – Uniform Commercial Code (Karl Llewellyn + ALI), 
prevzatý jednotlivými štátmi okrem Louisiany
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Štruktúra práva USA

•Vnútorné členenie amerického common law

•Criminal Law

•Oblasti úpravy: Felony, Misdemanour, Infraction

•Dokazovanie: Beyond Reasonable Doubt

•Povaha sporu: verejnoprávny delikt, stíhaný štátom

•Dôsledky: odňatie slobody

•Účel: udržiavanie verejného poriadku

•Civil Law

•Oblasti úpravy: Contract, Property, Tort, Intellectual Property, 
Corporate, Family Law...

•Dokazovanie: prevaha dôkazov na jednej zo sporových strán

•Povaha sporu: spor súkromných osôb

•Dôsledky: peniaze, náhrada škody

•Účel: riešenie civilných sporov
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Štruktúra práva USA

• USA ako federácia – vplyv na štruktúru práva

• Federálne právo a právo štátov

• Otázka deľby kompetencie medzi federáciu a štáty – vzťah federálneho práva a 
práva štátov

• Federálne common law alebo len common law jednotlivých štátov?

• Čl. IV odd. 1 Ústavy USA – Full Faith and Credit Clause (klauzula o plnej 
dôvere a uznaní) – skôr uznávanie rozsudkov než práva medzi štátmi

• Čl. VI ods. 2 Ústavy USA – Supremacy Clause – nadradenosť federálneho 
práva právu štátov vo veciach výlučnej kompetencie Kongresu USA

• X. dodatok Ústavy USA – vzťah federálneho práva a práva štátov z hľadiska 
zákonodarnej kompetencie

• Kompetencie mimo výlučnú pôsobnosť federácie (taxatívny výpočet v Ústave USA) 
patria štátom (primárne zákonodarstvo) – je federálne právo i práva štátov

• Princíp ostatnej kompetencie

• Štáty smú prijímať zákony aj vo veciach patriacich do výlučnej kompetencie 
federácie, no nesmú odporovať federálnemu právu

• Vypĺňanie medzier vo federálnom práve, ak Kongres USA neprijme príslušnú úpravu
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Štruktúra práva USA

•Federálne common law alebo len common law jednotlivých štátov?

•Zákon o organizácii súdnictva (Judiciary Act) z r. 1789

•Vo veciach neupravených federálnym zákonom federálne súdy 
aplikujú zákony toho štátu, na ktorý ukazujú kolízne normy 
pôsobiace v mieste prerokúvania sporu

•V takýchto prípadoch sa aplikuje vždy právo štátu (zákony alebo Case
Law), pretože federálne common law neexistuje

•Až na určité výnimky federálne orgány nie sú oprávnené vytvárať 
systém federálneho common law

•Swift v. Tyson (1842) – spor príslušníkov rôznych štátov

•Uznanie existencie a prednosti federálneho common law (federálne 
common law nahrádza štátne common law ak toto chýba)

•Erie Railroad Company v. Tompkins (1938)

•Revízia rozhodnutia Swift v. Tyson – potvrdenie prednosti common
law štátu Pennsylvánia a tým aj common law ostatných štátov



Právo Spojených štátov amerických

Štruktúra práva USA

• Problémy existencie common law jednotlivých štátov

• Drobenie práva USA na 50 rôznych právnych poriadkov 

• Protiopatrenia – vymedzovanie inštitútov common law rovnakým 
spôsobom v jednotlivých štátoch

• Nejde o tvorbu federálneho common law, ale o unifikáciu (zjednotenie) 
práva

• Restatements of Law – nástroj unifikácie - systematicky zoraďované súdne 
rozhodnutia

• Aplikácia common law jedného štátu v inom štáte

• Sudca musí poznať common law iného štátu, ak rozhodujú podľa jeho 
pravidiel, nemusí však poznať zákony štátu

• Strana musí sudcu informovať o obsahu zákonov iného štátu, ak ho chce na 
súde uplatniť (neexistuje povinnosť uplatniť zákony iného štátu ex offo)

• Sudca však môže, no nemusí precedens z iného štátu v spore pripustiť, 
jedine federálne precedensy sú použiteľné v celých USA
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Pravidlo precedensu (stare decisis)

• Odlišnosť od mechanizmu v Anglicku

• Najvyšší súd USA ani najvyššie súdy štátov nie sú povinné 
rešpektovať vlastné rozhodnutia

• Flexibilnosť súdnej praxe – vzhľadom na potreby praxe však 
limitovaná

• Suverenita štátov – stare decisis pôsobí len v rámci súdnej 
hierarchie daného štátu

• Restatement of Law

• Systematická zbierka rozhodnutí a federálneho práva USA 
(kvázi kódex)

• Systematicky rozdelené podľa oblastí právnej úpravy, 
prípadne inštitútov

• Leading Cases – kľúčové precedensy pre danú oblasť právnej 
úpravy, upravujúce zásadné právne otázky


