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Súdnictvo a procesné právo v Anglicku a Walese 

Kľúčové reformy súdnictva a procesného práva v 19. storočí 

• Potreba reformy súdnictva v rámci common law aj equity (zdĺhavosť a 
komplikovanosť súdneho konania) 

• 1834 – Central Criminal Court 

• Sídlo v Old Bailey, Londýn – právomoc pre Londýn (mimo mesto od 
1856) 

• Rýchle, kvalifikované a nezávislé prejednanie trestných prípadov 

• 1846 – County Courts 

• 1. inštancia pre občianskoprávne spory (civil cases) 

• Právomoc v manželských a dedičských veciach (od cirkevných súdov) 

• 1852 – Common Law Procedure Act 

• Nové formy žalôb (porušenie ústnych zmlúv, reštitučné nároky,...) 

• Univerzálna forma writu (odôvodnenie nároku + viac sporov v 1 write) 

• Zrýchlenie konania zavedením časového limitu pre etapy konania 

• Nóvum – prípustnosť svedectva sporovej strany či 3. osoby so záujmom 
na predmete sporu ako dôkaz 



Súdnictvo a procesné právo v Anglicku a Walese 

Kľúčové reformy súdnictva a procesného práva v 19. storočí 

• 1854 – Common Law Procedure Act 

• Prejednanie civilného sporu samosudcom bez poroty na žiadosť oboch strán sporu 

• Po 1. sv. vojne porotný proces v civilnej veci len so súhlasom súdu 

• 1873 – Judicature Act 

• Zlúčenie súdov common law a eqiuty do High Court of Justice (HCoJ) 

• Všetky oddelenia HCoJ rozhodovali podľa common law aj equity 

• Chancery Division – zameranie na prípady podľa equity 

• 1875 – Judicature Act 

• Supreme Court of Judicature 

• HCoJ (Queen‘s Bench, Chancery, Exchecquer, Common Pleas a Probate, Divorce and 
Admirality Divisions) 

• Court of Appeal – odvolacia inštancia v civilných veciach 

• Court of Criminal Appeal – odvolacia inštancia v trestných veciach (prípady 
rozhodované House of Lords) 

• 1876 – Appelate Jurisdiction Act 

• House of Lords = najvyššia odvolacia inštancia, tvorí záväzné precedensy 



Súdnictvo a procesné právo v Anglicku a Walese 

Trestné konanie (20. storočie a súčasnosť) 

•Právna úprava trestného konania 

•Common law – právne dokumenty od 13. storočia až do súčasnosti 
(listiny a štatúty vydané panovníkom, zákony prijaté parlamentom, súdne 
rozhodnutia) 

•Cca. 150 dokumentov ako Magna Charta (1215), Habeas Corpus Act 
(1679), Bill of Rights (1689), Human Rights Act (1998) 

•Základné zásady trestného konania 

•Zásada legality (Magna Charta) – trestné stíhanie občana v rozsahu a 
spôsob stanoveným zákonom 

•Zákaz uvalenia väzby bez súdneho príkazu (Magna Charta, Habeas 
Corpus Act) 

•Právo na preskúmanie zákonnosti väzby sudcom (Habeas Corpus Act) 

•Právo na prerokovanie veci v primeranej lehote (Magna Charta) 



Súdnictvo a procesné právo v Anglicku a Walese 

Trestné konanie (20. storočie a súčasnosť) 

• Orgány zúčastňujúce sa na trestnom konaní 

• Polícia 

• 43 miestnych policajných zborov na území grófstiev (miestne orgány) + 
metropolitná polícia (minister vnútra + parlament) 

• Participácia na prípravnom konaní 

• 1) Zistenie trestného činu a vypátranie páchateľa 

• 2a) Žiadne opatrenie (maloletý, žiadne dôkazy) 

• 2b) Neformálne napomenutie (ak je výstraha neopodstatnená) 

• 2c) Formálna výstraha (až po priznaní a súhlase podozrivého) 

• 2d) Predloženie prípadu štátnemu zástupcovi 

• Kráľovský úrad štátnych zástupcov (Crown Prosecution Service, 1986) 

• Na čele riaditeľ (Director of Public Prosecutions, 1908) zodpovedný generálnemu 
verejnému žalobcovi (Attorney-General; člen parlamentu schválený vládou a 
menovaný kráľovnou) 

• Organizačná nezávislosť na polícii – úrad nevykonáva kontrolu postupu polície 

• Rozhoduje o pokračovaní trestného stíhania (→ súd) alebo o jeho zastavení 



Súdnictvo a procesné právo v Anglicku a Walese 

Trestné konanie (20. storočie a súčasnosť) 

• Sústava trestného súdnictva v Anglicku a Walese 

• Magistrates‘ Courts (MC) 

• Od roku 1980 súd 1. stupňa pre menej závažné civilné spory, 
priestupky a menej závažné trestné činy (95 % vecí) 

• Úkony prípravného konania pri závažnejších veciach – 
vypočúvanie svedkov, zaistenie dôkazov,... 

• Laickí sudcovia (justices of peace) v 3-členných senátoch (bench 
of lay magistrates) alebo platený samosudca s právnickým 
vzdelaním (stipendiary magistrate) 

• Youth Courts 

• Súdy pre mladistvých vo veku od 10 do 17 rokov 

• Špeciálna školení laickí sudcovia alebo profesionálny 
dištriktný sudca 

• Zásadne neverejné pojednávanie  



Súdnictvo a procesné právo v Anglicku a Walese 

Trestné konanie (20. storočie a súčasnosť) 

• Sústava trestného súdnictva v Anglicku a Walese 

• Crown Courts (CC) 

• Súd 1. stupňa pre závažné trestné činy (Courts Act 1971) 

• Odvolacia inštancia pre MC 

• High Court of Justice 

• Odvolacia inštancia proti rozhodnutiam CC 

• Odvolacia inštancia proti rozhodnutiam MC ak ide o právne chyby 

• Court of Appeal (CoA) 

• Criminal Division s 3-členným senátom sudcov 

• Odvolacia inštancia proti rozhodnutiam CC vo veciach obžaloby 

• Podmienka začatia konania na CoA – žiadosť podriadeného súdu o 
preskúmanie odvolania alebo súhlas CoA so začatím odvolacieho 
konania 

• Supreme Court of the United Kingdom 

• Od októbra 2009 najvyššia odvolacia inštancia namiesto House of Lords 



Súdnictvo a procesné právo v Anglicku a Walese 

Trestné konanie (20. storočie a súčasnosť) 

• Priebeh trestného konania 

• 1. Prípravné konanie (preparatory phase) 

• Dominantné postavenie polície 

• Vyšetrovanie nezávislé na štátnom zástupcovi 

• Spolupráca s Magistrates‘ Court – napr. zatykač, príkaz na domovú 
prehliadku 

• Zásada oportunity – páchateľ, ktorý sa prizná ku skutku a je ochotný 
spolupracovať môže byť odmenený 

• Žiadne opatrenie alebo pokarhanie 

• Zahájenie trestného konania 

• Oficiálne informovanie súdu o spáchaní trestného činu konkrétnou osobou 

• Podmienky podania obžaloby (The Code of Crown Prosecutors) 

• Dostatok dôkazov na postavenie obvineného pred súd (evidential 
sufficency) 

• Verejný záujem na trestnom stíhaní obvineného (public interest) 



Súdnictvo a procesné právo v Anglicku a Walese 

Trestné konanie (20. storočie a súčasnosť) 

• Priebeh trestného konania 

• 2. Určenie príslušnosti súdu (intermediate phase) 

• Fáza od podania obžaloby po konanie na súde 

• Konanie na Crown Court 

• Purely indictable offences – závažné trestné činy 

• Profesionálny sudca + porota (ak obžalovaný neprizná vinu) 

• Obžalovaný vždy osobne prítomný na súde, zastúpený 
obhajcom (barrister) 

• Konanie na Magistrates‘ Court 

• Summary offences – menej závažné trestné činy 

• 3-členný senát laických sudcov alebo profesionálny sudca 

• Vynesenie rozsudku možné aj v neprítomnosti obžalovaného 

• Menej formálne konanie so zjednodušeným dokazovaním 



Súdnictvo a procesné právo v Anglicku a Walese 

Trestné konanie (20. storočie a súčasnosť) 

• Priebeh trestného konania 

• 3. Konanie na súde (final phase) 

• Spoločné črty konania 

• a) Prečítanie formálnej obžaloby (CC – indictment; MC – information) 

• b) Vyjadrenie vinný/nevinný 

• b.1) Priznanie viny 

• Spravidla výsledok dohody o vine a treste 

• b.2) Vyhlásenie neviny 

• c.1) Konanie o vine – rozhoduje porota 

• Zložité a prísne regulované dokazovanie viny nado všetku pochybnosť 
(beyond reasonable doubts) 

• Výsluch svedkov vedený obžalobou a obhajobou – svedka vypočúva ako 
prvý ten, kto ho navrhol; obžalovaný nie je povinný vypovedať 

• Záverečná reč; poučenie poroty o právnej stránke (nie názor o skutkových 
otázkach či o vine/nevine); ústny verdikt na mieste bez odôvodnenia (10/12 
alebo 9/10 porotcov) 

• c.2) Konanie o treste – rozhoduje sudca 



Súdnictvo a procesné právo v Anglicku a Walese 

Trestné konanie (20. storočie a súčasnosť) 

• Priebeh trestného konania 

• 4. Opravné konanie (appeal process) 

• Odvolanie proti rozhodnutiu Magistrates‘ Court 

• Právo na podanie odvolania má len obhajoba 

• Odvolanie možno podať len ak obžalovaný nepriznal vinu 

• O odvolaní rozhoduje 3-členný senát na Crown Court (sudca + 2 
prísediaci) 

• Odvolanie proti rozhodnutiu Crown Courts 

• Právo na podanie odvolania má len obhajoba – je však limitované 

• Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie na 
Supreme Court of the United Kingdom 

• Ak je povolené odvolacím súdom 

• Ak ide o právnu otázku všeobecného významu 

• Obnova konania len pri námietke ovplyvňovania svedkov alebo 
porotcov v predošlom konaní 



Súdnictvo a procesné právo v Anglicku a Walese 

Konanie v civilných veciach (20. storočie a súčasnosť) 

• Účel súdneho konania 

• Prostriedok riešenia civilných sporov ultima ratio 

• Prednosť alternatívnych prostriedkov riešenia sporov (ADR – 
Alternative Dispute Resolution) 

• Arbitráž – súkromný rozhodca zvolený sporovými stranami 
rozhodne spor; zmluvný záväzok akceptovať rozsudok 

• Mediácia – snaha 3. neutrálnej osoby nájsť riešenie 
vyhovujúce obom stranám sporu (win-win) 

• Early neutral evaluation – predbežné posúdenie sporu 
nezávislým expertom, odhad výsledku súdneho konania  

• Náklady spojené so súdnym konaním – nárast honorárov 
právnych zástupcov (barristers) v rámci súdneho konania 

• Náhrada trov konania – znáša porazená strana súdneho 
konania 



Súdnictvo a procesné právo v Anglicku a Walese 

Konanie v civilných veciach (20. storočie a súčasnosť) 

• Príslušnosť súdov podľa Civil Procedure Rules 1999 

• Príslušnosť súdov určovaná podľa hodnoty predmetu sporu 

• Bagateľné spory (Small Claims Track) s hodnotou do 5 000 £ → County 
Courts 

• Spory s hodnotou od 5 000 do 25 000 £ (Fast Track) 

• County Courts ak je hodnota sporu pod 15 000 £ 

• Ak je nad 15 000 £ tak County Courts alebo High Court of Justice 

• Spory s hodnotou nad 25 000 £ (Multi-Track) → High Court of Justice  

• County Courts 

• Prvostupňové konanie pred samosudcom bez poroty (až na výnimky) 

• Odvolacie inštancie 

• High Court of Justice (Queen‘s Bench  Division – contracts, torts, commercial 
disputes, damages; Chancery Division – business law, trust, land law; Family 
Division – rozvod, vzťahy rodič-dieťa, platnosť závetu, zdravotnícke právo) 

• Court of Appeal (Civil Division) 

• Supreme Court of the United Kingdom 



Súdnictvo a procesné právo v Anglicku a Walese 

Konanie v civilných veciach (20. storočie a súčasnosť) 

• Procesný postup podľa Civil Procedure Rules 1999 

• Podanie žaloby na predpísanom formulári 

• Žalobca v žalobe popíše podstatné otázky a prípadne aj podrobnosti o 
prípade (priamo v žalobe alebo v prílohe dodanej do 14 dní od podania žaloby) 

• Statement of Truth – vyhlásenie o pravdivosti tvrdení uvedených o 
podrobnostiach prípadu 

• Doručenie žaloby žalovanému 

• Vykonáva súd alebo priamo žalobca (osobne, poštou, E-mailom, 
faxom...) 

• 14 dní na vyjadrenie k žalobe 

• a) Úhrada požadovanej sumy odškodného 

• b) Uznanie alebo čiastočné uznanie nároku 

• c) Potvrdenie o obdržaní žaloby (ďalších 14 dní na vyjadrenie) 

• d) Vyjadrenie k žalobe – odôvodnenie námietok voči žalobe 



Súdnictvo a procesné právo v Anglicku a Walese 

Konanie v civilných veciach (20. storočie a súčasnosť) 

•Procesný postup podľa Civil Procedure Rules 1999 

•Po obdržaní vyjadrenia žalovaného súd určí procesný postup 

•Small Claims Procedure 

•Samosudca (District Judge) pôsobí ako zmierovací sudca 

•Neformálny proces na verejnom zasadnutí 

•Neodporúča sa právne zastúpenie – vysoké náklady, trovy porazená strana neuhrádza 

•Rozsudok aj na základe písomných dôkazov bez výsluchu 

•Fast Track procedure 

•Pre-Trial Directions – súdom stanovený rozvrh činností 

•Max. 30 týždňov medzi vydaním rozvrhu a hlavným pojednávaním) 

•Max. 1 súdny znalec – dohoda strán alebo určí súd (písomný posudok) 

•Fixné trovy právneho zastúpenia 

•Multi Track Procedure 

•Pre-Trial Directions – výber sudcu (management conferences, pre-trial reviews)  

•Určenie podstaty sporu a riešenie osobitných otázok pred hlavným pojednávaním  

•Počet súdnych znalcov závislý od rozhodnutia súdu 

•Určenie fixných termínov hlavného pojednávania, minimum bezdôvodných odročení 


