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Organizácia súdnictva v USA 

Historický vývoj organizácie súdnictva 

• 1) Vývoj v koloniálnom období (16. stor. – 1776) 

• Výkon súdnictva spojený s výkonom verejnej moci 

• Neexistuje štruktúra samostatných súdnych orgánov 

• Každá kolónia má vlastnú štruktúru súdov 

• Najvyššia súdna inštancia v rámci kolónie 

• Guvernér a zákonodarný zbor vykonávajú aj úlohy súdov 
(Quarter/Genral Court vo Virgínii zasadajúci 2-3 krát do roka) 

• Miestne súdnictvo 

• County courts so súdnou i administratívnou právomocou 

• Ad hoc súdy a magistrátne súdy – prípustné odvolanie na county courts 

• Prítomnosť poroty na pojednávaní 

• Osobitné súdy – Súd admirality a Súd kancelárstva 

• Aplikácia práva equity, neprítomnosť poroty – vplyv Anglicka 

• Výkon súdnictva spočiatku v rukách laikov, no od 18. storočia začínajú 
prevládať vzdelaní právnici (justices of peace – zmierovací sudcovia) 



Organizácia súdnictva v USA 

Historický vývoj organizácie súdnictva 

• 2) Vývoj v období po vzniku USA (1776 až súčasnosť) 

• 1787 – prijatie Ústavy USA = transformácia konfederácie (zväzok suverénnych 
štátov) na federáciu (štátny zväzok) 

• Rozlišovanie sústavy federálnych a štátnych súdov 

• Nadradenosť federálnych súdov len vo veľmi úzkom okruhu prípadov 

• Reálna samostatnosť štátnych súdov pri tvorbe precedensov 

• Federálne súdnictvo 

• Najvyšší súd USA (čl. III, odd. 1 Ústavy USA) 

• Nižšie federálne súdy – obvodné a okrskové, resp. odvolacie súdy (čl. I, 
odd. 8, ods. 9 a čl. III, odd. 1 Ústavy USA + Judiciary Act 1789) 

• Princíp doživotného menovania sudcov s výnimkou uplatnenia 
impeachmentu 

• Súdnictvo na úrovni štátov 

• Trojinštančná sústava súdov (súdy 1. stupňa, odvolacie súdy, najvyšší súd) 

• Laickí sudcovia nahrádzaní profesionálmi len pomaly 

• Princíp voliteľnosti sudcov na časovo obmedzené obdobie 



Organizácia súdnictva v USA 

Historický vývoj organizácie súdnictva 

• 2) Vývoj v období po vzniku USA (1776 až súčasnosť) 

• 2. polovica 19. stor. – jasné oddelenie súdov 1. inštancie a odvolacích 
súdov 

• Nárast agendy v dôsledku populačnej explózie 

• Zvyšovanie počtu sudcov a zriaďovanie špecializovaných senátov 
(vnútorná deľba práce podľa typu agendy) 

• Snaha o obmedzovanie jurisdikcie štátnych súdov 

• The Removal Act 1875 – rozšírenie jurisdikcie dovtedy nevyťažených 
federálnych súdov 

• 1891 – upresnenie organizácie federálnych odvolacích súdov 

• Pomalosť, finančná náročnosť a nepružnosť súdnictva vs. funkčnosť 
systému a stabilita a predvídateľnosť právnych vzťahov 

• Nárast profesionalizácie súdnictva (tzv. formálny štýl) – ochrana pred 
emóciami ovládaným laickým prvkom v súdnictve 

• Sudcovia štátnych súdov stále volení aj na úrovni najvyššieho súdu 
štátu 



Organizácia súdnictva v USA 
Historický vývoj organizácie súdnictva 

• 2) Vývoj v období po vzniku USA (1776 až súčasnosť) 

• Zákon o súdnictve z r. 1925 

• Zväčšenie právomoci Najvyššieho súdu USA v rozhodovaní o prípadoch, ktoré 
bude prejednávať 

• Začiatok 90. rokov 20. stor. – skoro úplne vymizli prípady, ktoré musí NS USA 
prejednávať povinne 

• Pevnejšie vymedzenie hraníc medzi jurisdikciou federálnych a štátnych súdov 

• Federálne súdy – federálne záležitosti, špecifické oblasti práva (konkurz, 
autorské právo), diversity cases (spory občanov rôznych štátov, od r. 1996 v hodnote 
aspoň 75 000 $) 

• Právo štátov rozhodujúce pre riešenie diversity cases (Erie Railroad Company 
v. Tompkins, 1938) 

• Federálne ministerstvo spravodlivosti 

• Riadené ministrom spravodlivosti (Attorney General) 

• Dohľad nad dodržiavaním federálneho práva 

• Zastupovanie USA pred NS USA v sporoch, kde je USA stranou sporu 

• Úrady federálneho štátneho zástupcu (US Attoreny) vo fed. súdnych obvodoch  

• Federálny žalobca v trestných veciach a zástupca USA v civilných sporoch 



Organizácia súdnictva v USA 

Súdny systém USA v súčasnosti 

• Charakteristické črty súdneho systému USA 

• Federálne súdy v mnohých prípadoch už ako súdy 1. inštancie – 
komplikovanosť súdneho systému 

• Každý súd (štátny i federálny) má právo vyhlásiť zákon alebo akt exekutívy 
za protirečiaci ústave (štátnej alebo federálnej) – viazanosť súdov ústavou 

• Prejudiciálna otázka ak je to nevyhnutné pre rozhodovanú vec 

• Federálne súdy sú viazané len federálnou ústavou 

• Neexistuje osobitná sústava ústavného súdnictva 

• Platí zásada stare decisis (záväznosť precedensov) 

• Osobitné hmotnoprávne i procesnoprávne predpisy (civilný i trestný proces) 
daných štátov – záväzné pre súdy rovnako ako Case Law 

• Porota – klasicky 12-členná, dnes už aj menej členov (min. však 6) 

• Porotný princíp tak na štátnych, ako aj na federálnych súdoch 

• Častejšie využitie v trestnom konaní, v civilnom konaní najmä prípady týkajúce sa 
náhrady škody (Damages) alebo vydania majetku (Recovery of Property) 



Organizácia súdnictva v USA 

Súdny systém USA 

•Súdy štátov 

•Základný legislatívny rámec – ústava alebo zákony štátu + federálne právo (Čl. VI 
Ústavy USA, tzv. Supremacy Clause – prednosť pred právom štátov) 

•Prevažne trojinštančný súdny systém 

•Súdy 1. inštancie – civilné a trestné konanie, rozhodované pred porotou alebo 
samosudcom 

•Súdy obmedzenej jurisdikcie – rozhodujú najväčší počet prípadov, no rozsah ich 
jurisdikcie je obmedzený 

•Súdy rozhodujúce menšie civilné spory (Small Claims Courts) 

•Zahájenie sporu až po vyčerpaní alternatívnych prostriedkov riešenia sporov (ADR) 

•Nevyžaduje sa právne zastúpenie 

•Max. výška náhrady škody od 250 do 10 000 $ 

•Možnosť odvolať sa na odvolací súd alebo na súd všeobecnej jurisdikcie 

•Dopravné súdy (Traffic Courts), policajné súdy (Police Courts), zmierovací 
sudcovia (Justices of the Peace),... 

•Spravidla bez možnosti podať odvolanie proti rozsudku 

•Súdy všeobecnej jurisdikcie – trestné veci a civilné veci presahujúce stanovenú 
hodnotu sporu 

•Zodpovednosť za objasnenie skutkového stavu + možnosť odvolať sa na odvolací súd 



Organizácia súdnictva v USA 

Súdny systém USA 

• Súdy štátov 

• Odvolacie súdy (Courts of Appeal) 

• Rozhodovanie o odvolaní proti väčšine prvoinštančných rozsudkov 

• Výnimočne právo odvolať sa priamo na najvyšší súd (By-pass Jurisdiction) – 
prípady ohľadom uloženia trestu smrti alebo rozhodovania o protiústavnosti 
právneho predpisu/aktu exekutívy 

• Rozhodovanie v 3-členných senátoch 

• Najvyšší súd (Supreme Court) 

• Tvorený plénom 7 sudcov, zasadajúcich vždy spoločne 

• Prípustnosť konania pred najvyšším súdom po posúdení veci a potvrdení 
prípustnosti (Certification) odvolacieho súdu 

• Hlavná úloha – zjednocovanie práva štátu (výklad a aplikácia) 

• Diskrecionárna právomoc súdu – rozhoduje vo veciach, ktoré majú význam 
pre právo a jeho rozvoj (nie výhradne v prospech procesných strán) 

• Reach Down Jurisdiction – najvyšší súd sa sám môže ujať veci 
prejednávanej na súde nižšieho stupňa 



Organizácia súdnictva v USA 
Súdny systém USA 

• Federálne súdy 

• Legislatívny základ činnosti – Ústava USA (zriadenie Najvyššieho súdu 
USA) + Judiciary Act 1789 (zriadenie 1. stupňových federálnych súdov, 
tzv. District Courts) 

• Obvodné súdy (District Courts) 

• Zriadené v každom z 94 súdnych obvodov (District) po celom území 
USA 

• V každom štáte je min. 1 federálny súdny obvod s min. 1 federálnym 
súdom 1. inštancie 

• Civilné a trestné veci – spravidla samosudca, ak nie je právo na 
porotný proces 

• Porotný proces - trestné konanie alebo civilné konanie o náhradu škody 
podľa Ústavy USA alebo iného zákona 

• Federálni zmierovací sudcovia – analógia štátnych súdov s 
obmedzenou jurisdikciou 

• Ich rozsudky sú postavené na roveň rozsudku obvodného súdu 



Organizácia súdnictva v USA 
Súdny systém USA 

• Federálne súdy 

• Odvolacie súdy 

• Zriaďované od r. 1891 na základe rozhodnutia Kongresu USA 

• Teritoriálna pôsobnosť a príslušnosť odvolacích súdov - 11 odvolacích súdnych 
obvodov (1 súdny obvod zaberá viacero štátov) 

• Rozhodovanie v 3-člených senátoch 

• Vecná príslušnosť 

• Odvolania proti rozsudkom federálnych obvodných súdov (District Courts) 
svojho odvolacieho obvodu v civilných a trestných veciach 

• Súdny dohľad nad aktmi exekutívy – preskúmavanie nariadení federálnych 
administratívnych orgánov 

• Odvolací súd federálneho obvodu (US Court of Appeals for the Federal Circuit) 

• Stojí mimo teritoriálnej organizácie 11 odvolacích súdnych obvodov 

• Vecná príslušnosť – rozhodnutia o odvolaniach proti rozhodnutiam federálnych 
obvodných súdov (District Courts) v prípadoch patentových sporov, o určitých 
nárokoch na náhradu škody proti federálnej vláde a odvolaniach proti 
rozsudkom dvoch osobitných federálnych súdov (Claims Court, The Court of 
International Trade) 



Organizácia súdnictva v USA 

Súdny systém USA 

•Federálne súdy 

•Najvyšší súd USA (US Supreme Court) 

•Sído vo Washingtone D.C. 

•9 sudcov rozhodujúcich vždy v spoločnom senáte 

•Vecná príslušnosť 

•Preskúmanie rozhodnutí všetkých federálnych odvolacích súdov 

•Preskúmanie rozhodnutí všetkých štátnych najvyšších súdov, ak sa týkajú otázok 
federálneho práva 

•Inak je štátny najvyšší súd poslednou inštanciou 

•Podmienky prípustnosti konania – súhlasné stanovisko federálneho odvolacieho súdu 

•Osobitné federálne súdy mimo sústavy federálnych súdov 

•Špeciálna kompetencia týchto súdov 

•Daňový súd (Tax Court) 

•Súd rozhodujúci o peňažných nárokoch voči federálne vláde (Claims Court) 

•Súd rozhodujúci o bankrotoch (Bankruptcy Court) 

•Vojenské súdy (Court of Military Appeals, Court of Veteran Appeals) 

•Súd medzinárodného obchodu (Court of International Trade) 



Charakteristické črty procesného práva 

Konanie v civilných veciach v súčasnosti 

• Všeobecná podpora alternatívneho riešenia sporov 

• Pred začatím konania na súde (dokonca aj v trestnej veci) sa odporúča 
využiť mediáciu, arbitráž alebo iný prostriedok ADR 

• V niektorých štátoch povinné využitie ADR pred začatím konania na 
súde 

• Až pri zlyhaní ADR je možné obrátiť sa na súd 

• 1. etapa súdneho konania – predbežné prejednanie žaloby (pretrial 
process) 

• Podanie žaloby žalobcom – spravidla znie na náhradu škody (general or 
punitive damages) 

• Zaslanie žaloby  žalovanému a určenie lehota na zaujatie stanoviska – 
pri márnom uplynutí je vydaný kontumačný rozsudok (default 
judgement) 

• Predbežné prejednanie žaloby (discovery process) – prezentácia 
dôkazov oboma stranami sporu 

• Vydanie rozsudku v skrátenom konaní, zmier (alebo stiahnutie žaloby), 
zamietnutie žaloby, postup sporu do hlavného pojednávania 



Charakteristické črty procesného práva 

Konanie v civilných veciach v súčasnosti 

•2. etapa súdneho konania – hlavné pojednávanie (trial) 

•Výber osoby/osôb zodpovedných za objasnenie skutkového stavu 
(trier of fact) sporovými stranami 

•Sudca – konanie pred samosudcom (bench trial) 

•Porota – konanie pred porotou (trial by jury) 

•Ustanovenie poroty na základe výberu porotcov stranami sporu 

•Úvodná reč právnych zástupcov žalobcu a žalovaného 

•Výsluch svedkov a prezentácia ostatných dôkazov 

•Záverečný reč právnych zástupcov žalobcu a žalovaného 

•Sudcom nariadený verdikt (directed verdict) – pri zjavnom 
neunesení dôkazného bremena sa nevyžaduje porada porotcov ale 
sudca nariadi okamžité rozhodnutie sporu 

•Poučenie poroty sudcom a porada poroty 

•Ústne vynesenie výroku poroty za prítomnosti sudcu a sporových 
strán 



Charakteristické črty procesného práva 

Konanie v civilných veciach v súčasnosti 

• 3. etapa súdneho konania – odvolacie konanie (appelate process) 

• Dôvody odvolania 

• Sudca sa pri vydávaní rozsudku dopustil právnej chyby 

• Výška priznaného odškodnenia je sporná 

• Odvolacie konanie zahájené podaním oznámenia o odvolaní (notice of 
appeal) na príslušnom súde 

• Kópia sa doručí aj protistrane spolu so stenozáznamom z hlavného 
pojednávania 

• Právny zástupca odvolávajúcej sa strany doručí súdu písomné odvolanie 
(appelate brief) 

• Odvolacie pojednávanie – prezentácia stanovísk oboch sporových strán 

• Vynesenie rozsudku – založený na súhlase väčšiny súdneho senátu (majority 
decision), zaznamenáva sa aj minoritné vótum (dissenting opinion) 

• Odvolanie na Najvyšší súd štátu alebo Najvyššieho súdu USA 

• Len z vymedzených dôvodov – právo na odvolanie garantuje Ústava USA, 
Najvyšší súd sa sám rozhodne vec prejednať (Reach Down jurisdiction), súd 
nižšieho stupňa si žiada objasniť právnu otázku 



Charakteristické črty procesného práva 

Konanie v trestných veciach v súčasnosti 

• 1. etapa trestného konania – prípravné konanie (pretrial procedures) 

• Zadržanie obvineného a jeho vsadenie do väzby 

• Predvedenie obvineného pred súdneho úradníka (magistrate) 

• Poučenie zatknutého o práve požiadať o predbežné prejednanie vznesených 
obvinení a stanovenie kaucie 

• Po zložení kaucie prepustenie z väzby, inak obvinený zotrvá vo väzbe až do 
hlavného pojednávania 

• Predbežné prejednanie vznesených obvinení 

• Posúdenie relevantnosti vznesených obvinení a presvedčivosti dôkazov 

• Ak sú obvinenia opodstatnené, sudca postúpi prípad veľkej porote (grand jury) 
alebo štátnemu zástupcovi – posúdenie, či sa má konať hlavné pojednávanie 

• Ak áno, veľká porota/štátny zástupca vznesú formálnu obžalobu (indictment) 

• Predvedenie obžalovaného pred súd na vypočutie obžaloby a vyjadrenie sa k 
nej (arraignment) – vinný alebo nevinný 

• Plea bargaining – vyjednávanie o uznaní viny výmenou za nižší trest 

• Vyjadrenie nolo contendre (bez námietok) – rovnocenné s uznaním viny, no 
neprizná sa tým spáchanie skutku  



Charakteristické črty procesného práva 

Konanie v trestných veciach v súčasnosti 

• 2. etapa trestného konania – hlavné pojednávanie (trial) 

• Dôkazné bremeno znáša obžaloba (štátny zástupca), obžalovaný 
nemusí dokazovať nevinu 

• Striktné pravidlá dokazovania, upravené kogentnými normami 
procesných predpisov 

• Obžalovaný nesmie byť nútený k sebausvedčovaniu (V. dodatok 
k Ústave USA) 

• Zákaz opakovaného stíhania za ten istý skutok (double jeopardy 
– V. dodatok k Ústave USA) 

• Právo obžalovaného podať odvolanie proti odsudzujúcemu 
rozsudku pre procesné pochybenia v priebehu hlavného 
pojednávania 

• Štátny zástupca nemá právo podať odvolanie pri 
oslobodzujúcom rozsudku 


