
1. Pramene anglického práva 

 

Edward Coke: Institutes of the Laws of England (1628-1644) 

 

Sir Edward Coke (1552-1634) bol významným anglickým právnikom, sudcom a politikom. Vo 

svojom diele „Inštitúcie práv Anglicka“ spísal mnoho ustálených citátov a pravidiel (maxím), 

vzťahujúcich sa na common law. V mnohých ohľadoch pritom vychádzal z práce svojich 

predchodcov (ako bolo napr. dielo Sira Thomasa Littletona z konca 15. storočia). Vybrané 

pasáže sa zameriavajú na všeobecné definície common law, jeho pramene, postavenie 

právnických spisov v rámci common law. Mnoho jeho citátov sa používa dodnes pri snahách 

definovať špecifické znaky common law.   

 

 Maxima common law stanoví, že tam, kde je právo duchovnej povahy, náleží náprava 

iba cirkevnému súdu a je potrebné sa naň s prípadom obrátiť. 

 Uplatňuje sa tu však ďalšia maxima práva, pretože pokiaľ common law alebo zákony 

ustanovia prejednanie pred svetským súdom (foro secularii), potom strany tohto prípadu 

prináležia pred niektorý kráľovský súd, pokiaľ nie je jurisdikcia cirkevného súdu daná alebo 

zachovaná rovnakým zákonom, ktorý stanoví, že sa má rozhodovať podľa cirkevného práva. 

... 

 Obyčaj je jednou z hlavnej triády, na ktorej stojí právo Anglicka, ktoré je rozdelené na 

common law, zákony a obyčaje. 

 Pri každej obyčaji existujú dva základné prvky – čas a používanie. Čas musí byť od 

nepamäti (ako bude ešte spomenuté) a používanie musí byť neprerušené a mierumilovné bez 

právoplatného prerušenia. 

 Je pozorované, že v špeciálnych prípadoch je možné sa obyčajov dovolať v rámci 

mesta, mestečka, dvorca, stotiny či grófstva, avšak nie v celom kráľovstve Anglicka, pretože 

v tom prípade už ide o common law. 

 Čo je považované za common law a nie je zmienené či zrušené štatútom, ostáva 

v platnosti. 

 „Common law“. Ako už bolo povedané vyššie, právo Anglicka sa rozdeľuje do troch 

častí: 1. common law, ktoré je najvšeobecnejšou a najstaršou časťou práva kráľovstva, 

o ktorého časti píše Littleton, 2. štatúty a zákony Parlamentu a 3. zvláštne obyčaje (o nich sa 

tiež Littleton čiastočne zmieňuje). Ako som už tiež povedal, pokiaľ by existovala všeobecná 

obyčaj, potom je súčasťou common law. 

 Common law má vo všetkých svojich častiach svojho najvyššieho kontrolóra vo 

vysokom súde Parlamentu, a pokiaľ nie je Parlamentom jeho časť zrušená alebo zmenená, 

potom zostáva v platnosti, ako nakoniec hovorí aj Littleton. Common law sa objavilo už 

v štatútoch Magny Charty a v ďalších štatútoch, ktoré sú z veľkej časti potvrdením common 

law, v originálnych writoch, v súdnych záznamoch a v našich ročenkách. 

 A teraz si vysvetlíme, že starobylé spisy či prednášky o práve majú svoju autoritu 

kvôli svojim piatim excelentným kvalitám. Po prvé hovoria, čo bolo common law pred 

vydaním štatútov... Po druhé, otvárajú skutočný zmysel a význam štatútu. Po tretie, ich 

prípady boli krátke, hovoriac najčastejšie o jedinej otázke common law a o (zodpovedajúcom) 

štatúte. Po štvrté, (sú) jasné a (vyznačujú sa) prezieravosťou, pretože cťou autorov bolo 



uvádzať iných s autoritou a argumentmi a dôvodmi pre preukázanie svojho názoru a pre 

vyvrátenie námietok proti nim. Po piate sa snažili napraviť drobné nezrovnalosti, ktoré 

vychádzali zo štatútov. Avšak v súčasnosti spisy stratili niekdajšiu kvalitu a tiež autoritu 

(spisov) predchádzajúcich... Pretože teraz sú prípady dlhé, nejasné a plné intríg... A skôr 

zavádzajú než poučujú, a keď sa podrobnejšie otvoria, potom zmiznú ako para... Z autority 

Littletona môžu byť staré spisy citované, aby sa právo preukázalo, avšak nové spisy takúto 

autoritu nemajú, pretože sú nejasné a zahmlené... 

 

Prevzaté z: KUKLÍK, J. – SELTENREICH, R.: Dějiny angloamerického práva. 2. vydanie. 

Praha: Leges, 2011, s. 253-254. 

 

William Blackstone: The Commentaries on the Laws of England (1765-1769) 

 

Aj Sir William Blackstone (1723-1780) bol právnik, sudca a toryovský politik. Jeho dielo 

„Komentáre o právach Anglicka“ sa stalo jedným z najvýznamnejších a najcitovanejších 

právnických diel o anglickom práve, čo sa následne premietlo aj do skutočnosti, že sa stalo 

podporným prameňom práva aj v sporoch pred súdmi, ktoré ho často priamo citujú vo svojich 

rozsudkoch. Blackstone rovnako ako Coke vychádza z diel svojich predchodcov (Bracton, 

Fortescue, samotný Coke a ďalší). Vzhľadom na pôvodný účel jeho diela, ktoré vzniklo ako 

učebná pomôcka pri štúdiu anglického práva na domácich univerzitách, je najväčším 

prínosom systematické rozčlenenie anglického práva (samozrejme podľa vlastných 

Blackstoneových kritérií) a precízne vysvetlenie základných common law.  

 

Úvod 

Časť druhá, O povahe práv všeobecne (on the nature of laws in general) 

 

 Človek, považovaný za výtvor, musí nevyhnutne byť subjektom práva svojho 

Stvoriteľa, pretože je na ňom celkom závislý... A pretože človek je vo všetkom absolútne 

závislý na svojom Stvoriteľovi, je nevyhnutné, aby bol vo všetkých bodoch v súlade s vôľou 

svojho Stvoriteľa. Tato vôľa Stvoriteľa sa nazýva prirozdené právo, pretože Boh, keď stvoril 

hmotu a nadal ju princípom pohybu, vytvoril určité pravidlá pre nekonečný smer tohto 

pohybu. Takže, keď stvoril človeka a nadal ho slobodnou vôľou, ako sa chovať vo všetkých 

častiach svojho života, stanovil určité nezmeniteľné zákony ľudskej prirodzenosti, ktorými je 

táto slobodná vôľa do určitej miery regulovaná a obmedzovaná, a nadal človeka tiež 

rozumom, aby objavil zmysel týchto zákonov... 

 Ak má Stvoriteľ neobmedzenú moc, nie je pochýb o tom, že mohol svojmu výtvoru 

predpísať zákony, ktoré sám chcel, či už by boli nespravodlivé alebo kruté. Avšak je tiež 

bytosťou s neobmedzeným rozumom, a tak stanovil len také zákony, ktoré boli založené na 

spravodlivosti... Ide o večné, nezmeniteľné zákony dobra a zla, ktorými sa Stvoriteľ svojou 

božskou vôľou snaží vyhovieť a u ktorých umožnil, aby ich človek svojim rozumom objavil, 

pretože sú nevyhnutné pre ľudské konania. Medzi inými ide o tieto princípy: že budeme žiť 

usporiadane, nikoho nebudeme zraňovať, každému, čo jeho jest. Justinián potom do týchto 

troch všeobecných pravidiel redukoval celú doktrínu práva... 



 Z metódy interpretácie zákona podľa jeho zmyslu vzniká to, čo my nazývame 

spravodlivosťou – equity. Tá je definovaná Grotiom ako „náprava toho, čo je v práve (z 

dôvodu jeho univerzality) nedokonalé.“ Pretože v zákonoch nemôžu byť všetky prípady 

predvídané alebo vyjadrené. Je preto nevyhnutné, aby pokiaľ majú byť všeobecné ustanovenia 

zákonov aplikované na individuálne prípady, niekde existovala moc, ktorá by vzala do úvahy 

tie okolnosti, ktoré by sám zákonodarca akceptoval, pokiaľ by boli predvídané. A ide o tie 

prípady, ktoré ako to vyjadril Grotius – „lex non exacte definit, sed arbitrio boni viri permitit“ 

– nie je zákon presne definovaný a... Ekvita tak vo svojej podstate záleží na zvláštnych 

okolnostiach každého individuálneho prípadu, a preto nemôžu existovať vytvorené a pevné 

pravidlá a postupy ekvity bez toho, aby sa tak nezničila sama jej podstata a nebola by 

redukovaná na pozitívne právo... A na druhej strane sloboda rozhodovať všetky prípady len 

vo svetle ekvity nesmie zájsť príliš ďaleko, pretože by sme tým rozbili všetky zákony... 

A právo bez spravodlivosti, hoci ťažké a odsúdeniahodné, je pre všeobecné blaho omnoho 

viac žiaduce než ekvita bez práva, pretože práve to by z každého sudcu učinilo zákonodarcu 

a zaviedlo neovládateľný chaos... 

 

Časť tretia, O právach Anglicka (Of laws of England) 

 

 Právo v Anglicku a tiež právo predpisujúce chovanie občanov v tomto kráľovstve 

môže byť s dostatočnou mierou presnosti rozdelené do dvoch druhov – lex non scripta, právo 

nepísané (označované) tiež ako common law a lex scripta, právo písané (označované) tiež ako 

statute law. 

 Lex non scripta alebo právo nepísané neobsahuje len všeobecné obyčaje, ktoré sú 

obvykle správne nazývané common law, ale také partikulárne obyčaje určitých častí 

kráľovstva a partikulárne práva, ktoré sú ako obyčaj uznávané niektorými jurisdikciami 

a súdmi. 

Pokiaľ budem nazývať tieto časti práva ako lex non scriptae, právo nepísané, potom to 

neznamená, že by ma malo byť rozumieť tak, že by sa do dnešnej doby tieto práva dochovali 

iba v nepísanej podobe a že by boli odovzdávané z minulých vekov do súčasnosti len ústne. Je 

však pravda, že spočiatku prevláda v celom západnom svete ignorancia k písmu a väčšina 

práv bola odovzdávaná (ústnou) tradíciou z toho jednoduchého dôvodu, že národy, kde sa 

tieto práva rozšírili, vedeli len veľmi málo písať. Tak Briti, rovnako ako galskí druidi všetky 

práva rovnako ako iné učenia ukladali do pamäti, a preto sa o primitívnych Sasoch tu, ako aj 

o ich bratoch na kontinente, hovorí „leges sola memoria et usu retinebant“ – Práva iba 

z pamäti a užívania... Avšak teraz máme od najstaršej doby k dispozícii pamiatky a dôkazy 

o našich právnych obyčajach v záznamoch niekoľkých súdov, v právnych knihách 

o sudcovských rozhodnutiach a v traktátoch učených právnikov... Napriek tomu ich budem 

považovať za súčasť nepísaného práva leges non scripta, pretože ich pôvodné inštitúcie 

a autorita nie je stanovená v písomnej podobe, ako sú zákony parlamentu, ale ich záväzná 

moc a sila zákona je daná dlhým užívaním od nepamäti a ich univerzálnym prijatím po celom 

kráľovstve. Podobným spôsobom Aulus Gellius definoval ius non scriptum ako to právo, 

ktoré je mlčky a „et illiterato hominum consensu et moribus expreffum“. 

Naši starí právnici a obzvlášť Fortescue trvajú...na tom, že tieto obyčaje sú rovnako 

staré, ako primitívni Briti, a napriek niekoľko zmien vlád a obyvateľstva pokračujú do 



dnešných dní v nezmenenej a nezastaranej podobe. To môže byť prípad len niekoľkých 

z nich, ale všeobecne, ako osvetľujú poznámky Seldena... je možné iba povedať, že to 

znamená, že tu nikdy nedošlo k formálnej zmene jedného právneho systému na druhý...ale ten 

bol bezpochyby ovplyvnený prichádzajúcimi národmi, Rimanmi, Piktami, Sasmi, Dánmi 

a Normanmi... Naše zákony sú, ako hovorí Bracton, namiešané ako náš jazyk a náš jazyk je 

tak bohatší a naše zákony komplexnejšie... 

Toto nepísané právo alebo common law je možné riadne rozdeliť do troch skupín: 1. 

Všeobecné obyčaje, ktoré majú univerzálnu platnosť v celom kráľovstve a tvoria common law 

v jeho striktnom a najobvyklejšom význame; 2. Zvláštne obyčaje, ktoré z väčšej časti 

zaväzujú iiba obyvateľov určitých častí krajiny; 3. Určité zvláštne práva, ktoré sú obyčajou 

prijímané a užívané zvláštnymi súdmi, ktoré však majú z veľkej časti všeobecnú a rozsiahlu 

jurisdikciu... 

Zákony (statutes) buď deklarujú, čo je common law, alebo naprávajú niektoré jeho 

defekty. deklaratórne sú tam, kde starý obyčaj kráľovstva už takmer upadol do zabudnutia 

alebo sa stal sporným, a v tomto prípade parlament má právomoc in perpetum rei testimonium 

a pre odstránenie všetkých pochybností a ťažkostí deklarovať, čo je common law a čo kedy 

common law bolo... Tak napríklad štatút o velezrade z dvadsiateho piateho roku vlády kráľa 

Eduarda nedefinuje nové druhy velezrady, ale len ku prospechu páchateľa deklaruje 

a vymenováva tie druhy velezrady, ktoré boli velezradou podľa common law... Nápravné 

štatúty sú tie, ktoré majú napraviť tie nedostatky a prekonať tie nadbytočnosti v common law, 

ktoré vychádzajú buď z všeobecnej nedokonalosti všetkých ľudských zákonov, alebo zo 

zmeny času a okolností, z chýb a z rozhodnutí nepoučených a nevzdelaných sudcov 

a z akýchkoľvek ďalších príčin. A to je vykonávané rozšírením common law tam, kde je príliš 

úzke alebo jeho obmedzením tam, kde je príliš rozvoľneným a prebujneným, čo viedlo 

k ďalšiemu rozdeleniu nápravných štatútov parlamentu na rozširujúce a zužujúce štatúty 

(enlarging and restraining statutes)... 

 

Prevzaté z: KUKLÍK, J. – SELTENREICH, R.: Dějiny angloamerického práva. 2. vydanie. 

Praha: Leges, 2011, s. 292-294. 

 

1. Popíšte systematiku členenia anglického práva a stručne vymedzte základné znaky 

jednotlivých častí anglického práva. Pomôžte si pritom aj vyššie uvedenými úryvkami 

z diel významných anglických právnikov 17. a 18. storočia. 

2. Aj na základe vyššie uvedených úryvkov vymedzte základné druhy prameňov 

anglického práva a stručne ich charakterizujte z hľadiska ich vzniku, obsahu 

záväznosti a vymožiteľnosti. 

3. Porovnajte pramene anglického práva s prameňmi kontinentálneho práva. Čo majú 

spoločné a v čom sa líšia? 

4. Na základe uvedených úryvkov skúste zadefinovať vzájomný vzťah medzi 

jednotlivými druhmi prameňov anglického práva, t.j. či a ako sa navzájom 

ovplyvňovali. 

5. Vysvetlite mechanizmus precedenčného pôsobenia súdnych rozhodnutí 

v podmienkach súčasného Anglicka. 

 



2. Ústavné právo 

 

Habeas Corpus Act (1679) 

 

 Vzhľadom k tomu, že šerifovia a správcovia väzení a ďalší úradníci, v ktorých väzbe 

sa nachádzajú kráľovi poddaní v prípadoch trestných činov či údajných trestných vecí, sa 

dopúšťajú veľkých prieťahov...pri uskutočňovaní príkazov (writov) Habeas Corpus (t.j. 

k predvedeniu zatknutých)...a aby sa zabránilo ich neposlušnosti týmto writom, ktorá je 

v rozpore s ich povinnosťami a známymi zákonmi krajiny a ktorá vedie k tomu, že mnoho 

poddaných kráľa je a mohlo by naďalej byť vo väzeniach dlhú dobu... Aby sa tomuto 

zabránilo a pre rýchlejšiu nápravu situácie zatknutých osôb v takýchto trestných alebo 

údajných trestných veciach, nech je uzákonené... 

 

 I. Kedykoľvek nejaká osoba alebo osoby, ktoré doručujú príkaz (writ) habeas corpus 

určený šerifovi alebo správcovi väzenia alebo inej osobe, v ktorej alebo v ktorých väzbe sa 

nachádza nejaká osoba, musí tento príkaz odovzdať takémuto úradníkovi alebo ho v žalári či 

vo väzení zanechať u jeho zástupcu či podúradníka... a títo úradníci... alebo ich zástupcovia... 

do troch dní po jeho doručení... (s výnimkou prípadov spáchanej velezrady alebo ťažkého 

zločinu výslovne uvedených v príkaze...) po zaplatení poplatkov za dodanie väzneného alebo 

po sľube jeho zaplatenia...a po osobnej záruke osoby, ktorá doručila príkaz (t.j. writ 

s formulou habeas corpus), že zaplatí náklady spiatočnej cesty, ak bude sudcom alebo 

príslušným súdom poslaný späť do väzenia..., vráti späť príkaz (writ) a predvedú alebo 

nechajú predviesť takúto zatknutú osobu...pred úradujúceho lorda kancelára alebo lorda 

strážcu Veľkej pečate Anglicka... alebo pred sudcu alebo barónov súdu, ktorý tento príkaz 

vydal... alebo pred inú osobu alebo osoby, pred ktoré má byť osoba podľa príkazu 

predvedená..., a má zároveň dosvedčiť pravé príčiny svojho zatknutia alebo zadržania. 

 

 II. Preto, aby žiaden šerif alebo správca väzenia alebo iný úradník nemohol 

predstierať neznalosť takéhoto príkazu, nech je vyššie stanovenou autoritou uzákonené..., že 

príkaz (writ) habeas corpus nech je označený „Vydaný podľa štatútu z tridsiateho prvého roku 

vlády kráľa Karola II.“ a podpísaný osobou, ktorá ho vydala... A po jeho doručení má 

zatknutá alebo zadržovaná osoba, ktorej sa príkaz týka, alebo niekto iný za túto osobu právo... 

sa odvolať alebo si sťažovať v riadnom procese u lorda kancelára alebo lorda strážcu Veľkej 

pečate Anglicka alebo sudcu najvyšších súdnych stolíc Jeho Veličenstva. Úradník...má 

povinnosť v príkaze stanovenej dobe... predviesť v príkaze stanovenú osobu alebo osoby... 

pred lorda kancelára... Behom dvoch dní po predvedení má lord kancelár alebo lord strážca 

pečate alebo iný sudca alebo barón zmienených súdov, pokiaľ prijme od takejto osoby alebo 

takýchto osôb záruku (kauciu)..., osobu alebo osoby prepustiť..., a to podľa osobného 

postavenia zatknutého a povahy trestnej veci..., ibaže by bolo zrejmé..., že takáto osoba alebo 

osoby sú zadržované na základe riadneho súdneho konania alebo súdneho príkazu...vydaného 

príslušným súdom...alebo na základe príkazu vydaného súdom príslušným pre trestné činy 

alebo príkazu vydaného a podpísaného príslušným sudcom alebo barónmi alebo zmierovacím 

sudcom alebo zmierovacími sudcami...opatreného pečaťou, a to pre zločiny alebo záležitosti, 

pri ktorých nemožno podľa práva zatknutého prepustiť na záruku. 



 

 IV. A nech je ďalej vyššie zmienenými autoritami uzákonené, že úradník či úradníci či 

ich podúradníci..., ktorí opomenú alebo odmietnu navrátiť vyššie zmienený príkaz (writ) 

alebo predviesť osobu alebo osoby uväznené podľa príkazu príslušného súdneho príkazu 

(writu)... v príkaze stanovených lehotách... alebo odmietne na žiadosť uväzneného alebo 

osoby konajúcej v jej mene odovzdať v lehote šiestich hodín kópiu príkazu (writu)..., potom 

majú zmienení úradníci zaplatiť uväznenému alebo poškodenej strane pri prvom previnení 

100 libier a pri druhom sumu 200 libier... a nesmú už naďalej vykonávať svoj úrad. 

 

 V. Aby sa predišlo nespravodlivým útrapám pôsobeným opakovaným zatknutím pre 

rovnaký trestný čin, nech je vyššie zmienenými autoritami uzákonené, že žiadna osoba alebo 

osoby, ktoré budú oslobodené alebo ponechané na slobode po doručení nejakého príkazu 

(writu) habeas corpus, nesmú byť kedykoľvek v budúcnosti pre rovnaký čin žiadnou osobou 

alebo osobami zatknuté či uväznené... Pokiaľ by však nejaká osoba alebo osoby navzdory 

tomuto štatútu osobu alebo osoby uväznili alebo znovu...jej alebo im v tomto vedome 

napomáhali..., budú musieť uväznenému či poškodenej strane zaplatiť 500 libier... 

 

Prevzaté z: KUKLÍK, J. – SELTENREICH, R.: Dějiny angloamerického práva. 2. vydanie. 

Praha: Leges, 2011, s. 279-281. 

 

Listina slobôd – Bill of Rights (1689) 

 

 ...A preto zmienení duchovní a svetskí lordi a zástupcovia obcí v parlamente, 

vzhľadom k vyššie spomenutým listom, súc teraz zhromaždení v plnom a slobodnom 

zastúpení tohto národa, berúc v najvážnejšiu úvahu zaistenie vyššie zmienených cieľov 

predovšetkým (ako to obvykle činili ich predchodcovia v podobných prípadoch) k uhájeniu 

a potvrdeniu svojich starobylých práv a slobôd, verejne prehlasujú nasledujúce: 

 1. že údajné právo Koruny pozastavovať účinnosť či uplatnenie zákonov z kráľovskej 

právomoci bez súhlasu parlamentu je nezákonné. 

 2. že údajné právo vyňať z účinnosti z uplatnenia zákonov z kráľovskej právomoci, 

ako bolo prisvojované a uskutočňované v dávnej dobe, je nezákonné. 

 3. že poverenie k zriadeniu bývalého Súdu splnomocnencov pre cirkevné záležitosti 

a všetkých ďalších splnomocnení a obdobných súdov je nezákonné a zlovoľné. 

 4. že ukladanie daní pre Korunu pod zámienkou kráľovskej právomoci bez zvolenia 

Parlamentu, na dlhšiu dobu či iným spôsobom, než je alebo bude Parlamentom povolené, je 

nezákonné. 

 5. že poddaní majú právo podávať panovníkovi petície a že všetky zatýkania 

a prenasledovania za takéto petície sú nezákonné. 

 6. že povolávanie a vydržiavanie stáleho vojska v kráľovstve v dobe mieru inak než so 

súhlasom Parlamentu, je nezákonné. 

 7. že poddaní, ktorí sú protestantmi, môžu na svoju obranu držať zbrane primerané ich 

postaveniu a v súlade so zákonom. 

 8. že voľby členov Parlamentu musia byť slobodné. 



 9. že sloboda prejavu, debát a jednaní v Parlamente nemá byť prejednávaná či 

spochybňovaná na žiadnom súde alebo mieste mimo vlastný Parlament. 

 10. že nebude vyberaná neprimeraná kaucia a ukladané premrštené pokuty a kruté 

alebo neobvyklé tresty. 

 11. že porotcovia majú byť riadne vyberaní a volení a že porotcovia, ktorí posudzujú 

(vinu) osoby v prípadoch velezrady, majú byť slobodní držitelia pôdy. 

 12. že všetky pôžičky a pokuty vymáhané od osôb pred ich odsúdením sú nezákonné... 

 13. a k náprave všetkých sťažností a k doplneniu, posilneniu a zachovaniu práv, nech 

sú Parlamenty často konané. 

 

Prevzaté z: KUKLÍK, J. – SELTENREICH, R.: Dějiny angloamerického práva. 2. vydanie. 

Praha: Leges, 2011, s. 282-283. 

 

Prípad Drydena Leacha proti trom kráľovským poslom, doručujúcim zatykač, z roku 

1756 (Leach v. John Money, James Watson and Robert Blackmore) 

 

Noviny The North Briton boli v polovici 18. storočia považované za najvýznamnejšie opozičné 

periodikum, kritizujúce vládu a panovníka. Spája sa najmä s pôsobením radikálneho politika 

Johna Wilkesa, ktorý v čísle 45 uverejnil ostrý článok, kritizujúci kráľa Juraja III. a jeho 

ministrov najmä za ich neúspechy vo vojne s Francúzskom v severnej Amerike. Vláda sa preto 

rozhodla proti novinám zasiahnuť. Keďže však nebolo úplne jasné, kto sa dopustil trestného 

činu „urážlivého útoku“ (libel), vláda nechala vydať všeobecný rozkaz k zatknutiu (general 

warrant) všetkých podozrivých osôb.   

 

 Tak bol, okrem samotného Wilkesa, zatknutý aj Dryden Leach ako údajný vydavateľ 

novín The North Briton. Vo svojom opise potom uviedol, že bol v noci násilím doslova 

„vyvlečený z postele“. Okrem zatknutia však boli zabavené aj jeho listiny. Na zatknutie si 

sťažoval a jeho prípad prejednával súd Kráľovskej lavice (King´s Bench) za predsedníctva 

Lorda Mansfielda. Leach uviedol, že príkaz bol iba všeobecný, neobsahoval jeho meno, sám 

nebol, ani autorom, ani vydavateľom inkriminovanej tlačoviny, a domáhal sa preto jeho 

zrušenia. Tri osoby, ktoré ho doručili, zažaloval. Tie sa pred súdom bránili, že príkaz bol 

vydaný v súlade s právom. Prvá inštancia – Súd všeobecných sporov (Common Pleas) dala za 

pravdu Leachovi, a kráľovskí poslovia sa preto proti rozhodnutiu odvolali z dôvodov 

„právneho omylu“ a uvádzali, že postupovali podľa starobylého práva a nemôžu byť za svoje 

konanie zodpovední. 

 Súd kráľovskej lavice prejednával odvolanie a zabýval sa v ňom tromi základnými 

právnymi otázkami: či bol príkaz vydaný oprávnenými osobami, či existoval dostatočný 

dôvod pre jeho vydanie (t.j. či bol Leach dostatočne podozrivý) a či bol príkaz k zatknutiu 

všeobecne „dobrý alebo vadný“. 

 Sudca Wilmont a dvaja ďalší sudcovia, sudca Yates a sudca Ashton, nemali žiadne 

pochybnosti, že takto formulovaný a navyše jednoduchý všeobecný príkaz k zatknutiu je 

protiprávny, a je preto neplatný. V jednomyseľnom rozhodnutí preto uviedli: „Žiadny stupeň 

starobylosti nemôže sám o sebe dať sankciu (ospravedlniť) jeho obyčajové užívanie. Príkaz je 

preto neplatný a vadný...“ 



 8. novembra 1765 vydal potom Lord Mansfield nasledujúce rozhodnutie: „Tam, kde 

nie je možné uplatniť spravodlivosť, tam nie je úradník pod ochranou zákona... V tomto 

prípade mal príkaz predviesť pred sudcu autora, tlačiara alebo vydavateľa, avšak bol 

predvedený človek, ktorý nebol autor, ani tlačiar, ani vydavateľ... Rozsudok musí byť 

potvrdený.“ Ostatní sudcovia súhlasili a verdikt súdu znel „rozsudok sa potvrdzuje“. Vo 

svojom dôsledku viedol tento prípad ku zrušeniu praxe všeobecného rozkazu k zatknutiu, 

ktorý mal nabudúce byť dostatočne konkrétny a odôvodnený.  

 

Prevzaté z: KUKLÍK, J. – SELTENREICH, R.: Dějiny angloamerického práva. 2. vydanie. 

Praha: Leges, 2011, s. 289-290. 

 

1. Aké okruhy právnych vzťahov upravuje anglické ústavné právo? Ktoré z nich sú 

obsiahnuté v Habeas Corpus Act a Bill of Rights? 

2. Identifikujte jednotlivé právne princípy a subjektívne práva obsiahnuté v Habeas 

Corpus Act a Bill of Rights a pokúste sa ich nájsť v súčasnej Ústave Slovenskej 

republiky. 

3. Na základe prípadu Drydena Leacha vysvetlite, akým spôsobom mohli a môžu súdy 

prostredníctvom svojich rozhodnutí ovplyvňovať ústavné právo v Anglicku. Svoju 

pozornosť pritom zamerajte na povahu súdneho rozhodnutia ako prameňa anglického 

práva všeobecne a prameňa anglického ústavného práva a taktiež na uplatňovanie 

pravidla precedensu v anglickom práve. 

 

3. Administratívne právo 

 

Prípad O´Reilly v. Mackman (rozhodovaný Snemovňou Lordov, 1982) 

 

Coram: Lord Diplock, Lord Fraser of Tullybelton, Lord Keith of Kinkel, Lord Bridge of 

Harwich, Lord Brightman 

 

Ratio: The plaintiffs had begun their action, to challenge their loss of remission as prisoners, 

by means of a writ, rather than by an action for judicial review, and so had sidestepped the 

requirement for the action to be brought within strict time limits.  

 

Held: The forfeiture of remission for a prisoner was, as a matter of law, not a loss of liberty 

but a loss of a privilege, the loss of right protected by public law. Any proceedings to enforce 

a public duty should not be by way of ordinary action.  

 

Lord Diplock said: ‘it would in my view as a general rule be contrary to public policy, and as 

such an abuse of the process of the court, to permit a person seeking to establish that a 

decision of a public authority infringed rights to which he was entitled to protection under 

public law to proceed by way of an ordinary action and by this means to evade the provisions 

of Order 53 for the protection of such authorities . . I have described this as a general rule; for 

though it may normally be appropriate to apply it by the summary process of striking out the 

action, there may be exceptions, particularly where the invalidity of the decision arises as a 



collateral issue in a claim for infringement of a right of the plaintiff arising under private law, 

or where none of the parties objects to the adoption of the procedure by writ or originating 

summons.’ The purpose of the requirement was to protect the public administration against 

false, frivolous or tardy challenges to official action: ‘The public interest in good 

administration requires that public authorities and third parties should not be kept in suspense 

as to the legal validity of a decision the authority has reached in purported exercise of 

decision-making powers for any longer period than is absolutely necessary in fairness to the 

person affected by the decision’. An advantage of O.53 was that the court had an opportunity 

to exercise its discretion at the outset of the proceedings rather than would have happened at 

that time in proceedings begun by originating summons at the end of the proceedings. This 

was an important protection in the interests of good administration and for third parties who 

may be indirectly affected by the proceedings: ‘Unless such an action can be struck out 

summarily at the outset as an abuse of the process of the court the whole purpose of the public 

policy to which the change in O.53 was directed would be defeated.’ Though a respondent 

should not normally be cross examined as to its affidavit, nevertheless, ‘ . . leave to cross-

examination should be granted where the interests of justice so require.’ The grant of leave to 

cross-examine deponents is goverened by the same principles in applications for judicial 

review as in actions commenced by originating summonses. 

 

1. Vysvetlite predmet úpravy a účel anglického administratívneho práva. 

2. Uveďte dôvody, pre ktoré možno začať súdne preskúmanie rozhodnutí orgánov 

verejnej moci. 

3. Podľa sumáru prípadu O´Reilly v. Mackman identifikujte skutkové a právne otázky 

danej kauzy a následne vysvetlite význam tohto rozhodnutia pre rozlišovanie 

verejnoprávnych a súkromnoprávnych prvkov v anglickom práve. 


