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Úvodné poznámky 
Osobitosti angloamerického právneho systému 

• Označenie systému „Common Law“ 

• Pôvodný názov pre anglické právo v čase jeho vzniku 

• Dnes už neaktuálne – Common Law = len časť 
angloamerického právneho systému 

• Americká právna veda delí angloamerický právny systém 
(Anglo-American Law) na anglické právo (Common Law) a 
právo USA 

• Význam pojmu „Common Law“ 

• Vychádza z historických okolností jeho vzniku 

• Doslovný preklad – spoločné, resp. všeobecné právo 

• Common Law = sudcovské právo spoločné pre všetky grófstva v 
Anglicku, aplikované nezávisle od miestneho obyčajového práva 



Úvodné poznámky 
Osobitosti angloamerického právneho systému 

• Základ – anglické právo aplikované v Anglicku a Walese 

• Škótsko, Severné Írsko, ostrov Man a ostrovy v Kanáli La 
Manche mu nepodliehajú 

• Bývalé britské kolónie – prebratie anglického práva vo 
väčšej (USA, Kanada, Austrália) alebo menšej miere (silný 
vplyv náboženských právnych systémov – Ázia, Afrika) 

• Common Law ako sudcovské právo 

• Osobitné postavenie sudcu – rozhodovacou činnosťou právo 
nachádza i tvorí (súdne rozhodnutia = precedensy) 

• Vznik v procese hľadania „spravodlivosti“ – kráľom a jeho súdy 
odosobnené od miestnych obyčají a záujmov hľadali objektívnu 
spravodlivosť 

• Common Law nie je legislatívnym (písaným) právom 



Úvodné poznámky 
Osobitosti angloamerického právneho 
systému 

• Osobitosti vývoja práva dané najmä geografickými a 
historickými podmienkami 

• Izolovanosť od európskych kontinentálnych vplyvov 

• Samostatný vývoj v zásade počnúc normanskou 
inváziou (1066) 

• Terminologické osobitosti 

• Mnohé inštitúty anglického práva nemajú slovenský 
jazykový ekvivalent (a to ani v iných európskych 
jazykoch; doslovný preklad skresľuje obsah anglických 
právnych termínov a inštitútov) 



Historický vývoj a 
formovanie 

štruktúry 
anglického práva 



Historický vývoj anglického práva 

Periodizácia historického vývoja 

•Osobitný význam oproti kontinentálnemu systému 
– anglické právo nepoznalo recepciu rímskeho práva 
ani kodifikačný proces (autonómny vývoj a 
historická kontinuita práva) 

•Anglosaské obdobie (do r. 1066, príchod 
Normanov) 

•Nástup Common Law (1066-1485, nástup 
Tudorovcov) 

•Súperenie Common Law s Equity (1485-1832) 

•Súčasné obdobie (1832 až dodnes) 



Historický vývoj anglického práva 

Anglosaské obdobie 

• Malý vplyv rímskeho práva aj napriek rímskej nadvláde do roku 410 n. l. 

• Zákonníky anglosaských kráľov – panovník = zákonodarca ako v Ríme 

• Invázia germánskych kmeňov Anglov, Sasov a Jutov 

• Import a prevaha germánskeho obyčajového práva 

• Kristianizácia Anglicka, prvopočiatky formovania anglického práva 

• Misie sv. Patrika do Írska či sv. Augustína do Kentu 

• Právo písané v anglosaskom jazyku, vplyv kresťanstva a kánonického práva 
(ordál, manželské, rodinné a dedičské právo) 

• Regulácia obmedzených okruhov spoločenských vzťahov (zákony Æthelberta – 
len 90 ustanovení)  

• Postupná diferenciácia rodovej spoločnosti 

• Panovník, bojovníci (zárodok šľachty), slobodní roľníci (pôda od kráľa; 
rozlišovaní podľa veľkosti pôdy v držbe), neslobodné obyvateľstvo (otroci, tzv. 
theowman) 



Historický vývoj anglického práva 
Anglosaské obdobie 

• Systematika anglosaského práva 

• Ústne tradované obyčajové právo – lokálne roztrieštené  

• Zákonodarstvo anglosaských a dánskych panovníkov 

• Nové právne normy (doplnenie obyčají v oblasti výlučnej kompetencie kráľa) 

• Unifikovalo určité úzke oblasti právnej regulácie alebo spresňovalo príliš 
všeobecné právne obyčaje 

• Súdny systém anglosaských kráľovstiev 

• Univerzálna súdna jurisdikcia v civilných, trestných a cirkevných 
záležitostiach 

• Súdy šerifa (shire reeve) alebo grófa (ealdorman, odtiaľ earl) v grófstvach 
(shire), súd richtára (reeve) stotiny (hundred) alebo biskupský súd 

• Kráľovská rada (witan, wigan) – odvolacia inštancia pre nižšie súdy, 
rieši spory medzi šľachtou a prelátmi, hlavne ale legislatívny a správny 
orgán 

• Obmedzovanie krvnej pomsty – wergled (vykúpenie sa z trestu) 



Historický vývoj anglického práva 

Anglosaské obdobie 

• Striktne sa nerozlišovalo medzi občianskym a trestným právom 

• Kumulácia sankcií – trestná sankcia (pokuta) + náhrada škody 

• Výlučne trestné delikty – dezercia, velezrada, travičstvo, čarodejníctvo 

• Oblasti úpravy anglosaského práva a stav ich rozvoja 

• Záväzkové právo – reálne kontrakty a kontrakty založené na úschove tovaru 

• Dedičské právo 

• Významní muži (aristokrati) mali právo spisovať závet  

• Pôda dedená podľa ľudových zvyklostí (folkland  spravovaný podľa 
folkright) 

• Vlastnícke právo 

• Ústna forma prevodu vlastníctva za prítomnosti svedkov (doklad = listina) 

• Listiny o udelení slobody – udelenie pôdy pre prelátov a svetských 
veľmožov (grant of bookland  = udelenie práva pôdu postúpiť na tretie osoby 
alebo ju dediť) 

• Inštitút „laen“ – predobraz léna pre člena panovníkovej družiny (thane) 



Historický vývoj anglického práva 

Nástup Common Law 

• 1066 – invázia Normanov, koniec občinovo-kmeňového obdobia, postupný 
nástup Common Law (comune ley) 

• Postupný prechod k silnej centralizovanej moci a feudalizmu 

• Anglosaské obyčaje – najprv zachované, postupne upravené, nahradené 
alebo vyšli z užívania 

• Kráľovská rada (Curia regis) – najvyšší súd v kráľovstve; Lord kancelár 

• Konfiškácia 90 % pôdy anglosaskej šľachty – nové rozdelenie grófstiev 
medzi normanskú šľachtu a jej družiny 

• Grófske súdy (County Courts; šerif) a súdy stotín (Hundred Courts; bailiff)  

• Tvorené slobodnými držiteľmi pôdy, miestne obyčajové právo, prísny 
formalizmus konania (očistná prísaha 11 susedov, dôraz na slovosled prísahy) 

• Zemepanské súdnictvo – tzv. barónske súdy (Manorial Courts; steward)  

• Miestne obyčajové právo, konkurencia grófskym a stotinovým súdom 

• Viliam Dobyvateľ a arcibiskup Lanfranc (1077) – oddelenie svetskej a 
cirkevnej jurisdikcie 



Historický vývoj anglického práva 

Nástup Common Law 

• 12. – 13. stor. – postupný nárast významu kráľovskej jurisdikcie 

• Henrich II. (1154-1189) 

• Nárast sporov o držbu pôdy riešený kráľovskými príkazmi – writmi 

• Súdna reforma - výsledkom je vznik Common Law pre všetky grófstva Anglicka 

• súd Kráľovskej lavice (Court of King‘s Bench) zasadajúci vo Westminister Hall 
(crown pleas – spory spadajúce pod jurisdikciu kráľa) 

• Itinerant justices/ justices in eyre – tzv. pojazdní sudcovia, spolu s porotou (12 
rytierov + 4 zástupci každej dediny) 4x do roka súdia v obvodoch v rámci celého 
Anglicka 

• Eduard I. (1272-1307) 

• Westministerský súd - Súd kráľovskej lavice (najmä trestné veci + najvyššia 
odvolacia inštancia) a Súd všeobecných sporov (Court of Common Pleas – civilné 
spory) 

• Pojazdní sudcovia – prípady nisi prius (vypočuli výroky poroty v grófstve a 
postúpili ich na centrálne súdy) + zasadania pojazdných sudcov (assizes – 
rozhodovali priamo v grófstve) 



Historický vývoj anglického práva 

Nástup Common Law 

• Výsledok vývoja v období 1066-1485 

• Anglickí právnici sa sústredili najmä na procesné právo – uzavretý okruh 
štandardizovaných žalôb (writov), formalizovaný proces, neistota či konanie 
začne - rozhodnutie súdu sa ťažko predvídalo, osobitá právna terminológia 

• Až do 19. stor. obmedzený prístup na súd – vysoký poplatok za vydanie 
writu 

• Navrhovateľ podával Lordovi kancelárovi žiadosť, aby sa kráľovský súd 
ujal jeho veci 

• Po preskúmaní oprávnenosti návrhu Lord kancelár v mene kráľa vydal 
súdny príkaz (writ) na začatie konania a preskúmanie veci 

• Originálny writ – príkaz šerifovi, inak prejednanie sporu súdom; predvolanie 
osoby na súd; zhromaždenie 12 porotcov pre vyjadrenie sa k právnej skutočnosti 

• Súdny writ – predvolanie žalobcu a odporcu na súd 

• Anglické právo nepoznalo delenie na verejné a súkromné právo 

• Zamedzenie recepcii kategórií a pojmov rímskeho práva 



Historický vývoj anglického práva 

Nástup Common Law 

• Deklaratórna teória Common Law 

• Rozhodnutie súdu účinkuje spätne – deklaruje aké právo je a aké vždy bolo, 
ustanovuje nič nové 

• Jednotlivé typy žalôb možno vystopovať spätne do histórie 

• Register žalôb (Register of Writs) – dôkaz nárastu Writov a ochoty súdov 
priznávať nové typy prostriedkov nápravy (13. – 17. storočie) 

• Rozsudky sú nezvratné s výnimkou ich prelomenia rozhodnutiami súdov 
vyššej inštancie (rozsudky najvyšších súdov sú nemenné) 

• Právne fikcie 

• Prostriedok zmierňovania rigidity Common Law 

• Tvorba právnych fikcií sudcami – prispôsobenia sa zmene spoločenských 
pomerov; v praxi však nakoniec nedostačujúce 

• Pri žalobe na vymoženie dlhu – indebitatus assumpsit, sekundárny prísľub splatiť 
dlh 

• Pri neoprávnene zadržanom tovare – Trover, fikcia náhodnej straty a nálezu tovaru 



Historický vývoj anglického práva 

Nástup Common Law 

• Rozlišovanie Civil Law a Criminal Law 

• Základ v procesnom práve 

• Vymedzenie kategórie ťažkých (závažných) zločinov stíhaných 
výhradne kráľovskými súdmi (Pleas of the Crown) 

• Vymedzenie ostatných civilných deliktov proti osobe alebo majetku 
(trespasses against the King‘s peace) – trestané náhradou škody a pokutou 
za porušenie „kráľovho mieru“ 

• Rozdiely medzi Civil a Criminal Law 

• Nárok uplatnený poškodenou osobou vs. protiprávny čin stíhaný 
štátom 

• Dokazovanie poškodenou osobou bez vyšetrovania vs. štátom vedené 
vyšetrovanie trestných činov 

• Náhrada škody vs. trestná sankcia 

• Oddelené systémy civilného a trestného súdnictva  



Historický vývoj anglického práva 

Nástup Common Law 

• Rozlišovanie Civil Law a Criminal Law 

• Oblasti Civil Law – contract law (záväzkové právo), law of 
torts (civilné delikty), real and personal property (vlastníctvo 
pôdy a nehnuteľností, vlastníctvo hnuteľností a subjektívnych práv) 

• Oblasti Criminal Law –  

• Felony - závažné trestné činy proti osobe a majetku a činy proti 
majestátu – trest smrti,  

• Misdemanour – prečiny (trespasses/transgressions) – vytvorené 
Hviezdnou komorou za Tudorovcov, trestané prepadnutím majetku,  

• Indictable and non-indictable offences – závažné trestné 
činy stíhané na základe vznesenia obžaloby a prečiny stíhané 
v skrátenom konaní 



Historický vývoj anglického práva 
Súperenie Common Law s Equity 

• Rigídnosť Common Law ako prekážka jeho ďalšieho vývoja v súlade s 
potrebami praxe 

• Nárast počtu druhov Writov – rozširovanie jurisdikcie kráľovských súdov na 
nové prípady, neflexibilné vzhľadom na potreby praxe 

• 1285 – druhý Westministerský štatút – zákaz rozširovania zoznamu Writov, 
medzery v Common Law 

• Formalizmus súdneho konania, zánik tradičných súdov → hľadanie nápravy 

• 15. stor. – Lord kancelár = autonómny samosudca (Court of Chancery), 
riešiaci spory v mene kráľa a jeho rady 

• Individuálne petície (bills) adresované parlamentu (požiadavka na vydanie 
nového zákona – mimo equity) a Lordovi kancelárovi (individuálne spory) 

• Court of Chancery – latinská strana (lénne spory, latinčina) a anglická strana 
súdu (individuálne sťažnosti, angličtina, rozsudky = základ pre normy equity) 

• Tudorovský absolutizmus – vlastné obdobie sformovania systému equity 

• Postupne aj tu zdĺhavosť a komplikovanosť konania, konflikty s Common 
Law, arbitrárnosť rozhodovania (absolutizmus Stuartovských kráľov) 



Štruktúra anglického práva 

Súperenie Common Law s Equity 

• Účel Equity 

• Dopĺňa Common Law a zmierňuje jeho tvrdosti, dodržujúc zásadu Equity 
follows law 

• Equity je vybudované na Common Law (predpokladá existenciu jeho noriem), resp. 
„okolo“ neho – t.j. neprotirečí jeho normám 

• Prostriedky na splnenie účelu 

• Equity môže priznať také zadosťučinenie oprávnenému žalobcovi, na ktoré 
by podľa žalôb Common Law nemal nárok 

• Príklad – súd Common Law pri nesplnení zmluvy môže priznať len nárok na 
náhradu škody (žaloba assumpsit), Equity však môže priznať nárok na reálne 
splnenie zmluvy 

• Normy Equity 

• Pôvod v rozhodovacej činnosti lorda kancelára + odlišná povaha rozhodnutí = 
nová právna terminológia a právne inštitúty 

• Predmet sporu – nie právo ale záujem (Interest) 

• Nové inštitúty – trust, reálne splnenie zmluvy,... 



Historický vývoj anglického práva 

Súperenie Common Law s Equity 

•Princípy fungovania systému Equity 

•Rozhodovacia činnosť lorda kancelára definujúca spravodlivosť v 
jednotlivých rozhodovaných prípadoch 

•Zmierňovanie prísnosti pravidiel Common Law určením toho, čo bolo 
v danom prípade slušné a spravodlivé (just and eqitable) 

•Kresťanské princípy – „úľava svedomiu žalovaného“ - prinavrátenie 
neprávom získaných práv ich právoplatnému majiteľovi 

•Equity follows the law – Equity dopĺňalo a zdokonaľovalo Common 
Law, neprotirečilo jeho normám 

•Delay defeats equity – nárok na nápravu v rámci equity nie je možné 
uplatniť, ak existuje možnosť žiadať náhradu škody v rámci Common Law 

•He who comes to equity must do the equity; He who comes to 
equity must come with clean hands – žiadateľ nápravy podľa equity 
nesmel zaviniť bezprávie 



Historický vývoj anglického práva 

Hlavné rozdiely medzi konaním na súdoch Common 
Law a súde Lorda kancelára (cca. 14.-16. stor.) 

Kráľovské súdy Common Law 

• Konanie zahájené na základe writu (písaný 
latinsky) 

• Poplatok za vydanie writu 

• Rozhodovanie civilných i trestných vecí  

• Zložitosť procesu (zahájenie konania, stredná 
„mesne“ etapa, konečný rozsudok) 

• Ústnosť konania a prítomnosť poroty 

• Limity uzatvoreného systému writov 

• Formalizmus a pomalé rozhodovanie 

• Limitované obdobie činnosti súdov (4 obdobia 
súdneho roku + letné prázdniny) = prieťahy v 
konaní 

Súd Lorda kancelára 

•Konanie zahájené na základe individuálnej 
sťažnosti (petícia – bill) 

•Rozhodovanie len civilných sporov 

•Angličtina ako úradný jazyk 

•Rozhoduje sám Lord kancelár bez poroty 

•Písomný a tajný proces 

•Procesné pravidlá z rímskeho i cirkevného práva 
(inkvizičný proces, nové typy dôkazov) 

•Rýchlosť konania (neexistujú súdne obdobia) 

•Nové prostriedky nápravy 

•Možnosť konanie znova otvoriť (od r. 1675 
odvolanie k Snemovni Lordov) 



Historický vývoj anglického práva 
Súperenie Common Law s Equity 

• Podpora súdov Common Law zo strany parlamentu 

• Porotný systém ako posledná línia obrany poddaných voči absolutistickej 
vláde panovníka 

• 1616 - kompromis - súbeh súdov Common Law a kancelárovej jurisdikcie 
(nesmie sa rozširovať na úkor súdov Common Law, kontrola lorda 
kancelára parlamentom) 

• Súdna činnosť Lorda kancelára ako zdroj nových noriem – súbor noriem 
Equity (spravodlivosti) 

• Súčasť systému anglického práva 

• Súd lorda kancelára vykonával právomoc v súlade s precedensmi podľa 
Equity – obmedzenie sudcovskej svojvôle 

• Dualizmus anglického práva 

• Common Law – produkt činnosti kráľovských súdov 

• Equity – doplnky alebo náprava Common Law, od r. 1875 aplikovateľné na 
všetkých súdoch 



Historický vývoj anglického práva 

Súčasné obdobie 

• 19.-20. stor. – transformácia anglického práva 

• Rozvoj demokracie v Anglicku – reformy v r. 1832, 1833, 1852, modernizácia práva 

• Systematizácia súdnych precedensov súdov Common Law, vytváranie odvetví 
(resp. oblastí úpravy) hmotného práva 

• Praktické dôsledky dualizmu anglického práva do r. 1873-1875 

• Vyskytovali sa prípady, kedy bolo potrebné podať žaloby na 2 rôzne súdy 

• Príklad – žaloby na náhradu škody za porušenie zmluvnej povinnosti na súd Common 
Law + žaloba na reálne splnenie zmluvnej povinnosti na súd Equity 

• 1873-1875 – zákony o súdnictve (Judictaure Acts) 

• Modifikácia v organizácii súdnictva – likvidácia dvojkoľajnosti súdnictva (súdy 
Common Law a Equity), zánik potreby podávať dve žaloby súčasne 

• Všetky súdy aplikovali rovnako normy Common Law i Equity 

• Derogácia obsolétnych a neúčinných hmotnoprávnych noriem, ostal však 
kazuistický charakter noriem 

• 1865 – Law Reports – systematizácia anglického precedenčného a zákonného 
práva (Law of England) 



Historický vývoj anglického práva 

Súčasné obdobie 

• 20. stor. – nárast zákonodarnej činnosti (zákony a 
normatívne riadiace akty), podporujúcej 
sociálnoekonomický rozvoj krajiny 

• Nové konflikty medzi exekutívou a občanmi 

• Vznik administratívneho súdnictva, ktoré však netvorí 
osobitnú sústavu súdov ako v kontinentálnom právnom 
systéme 

• Deľba práva na súkromné a verejné (otázne) 

• Reflexia spoločenských pomerov a potrieb, najmú v súlade s 
rozdielnosťou náhrad škody (remedies) v majetkových sporoch, 
týkajúcich sa verejnoprávnych a súkromnoprávnych otázok 



Pramene 
anglického 

práva 



Pramene anglického práva 

Druhy prameňov v anglickom práve 

• Sudcovské právo (Judge Made Law, Case Law) 

• Rozhodnutia súdov s povahou záväzných precedensov (Doctrine of 
Precedent, stare decisis – zotrvať pri rozhodnutom) 

• Zákonné právo (Statutory Law) 

• Základ sudcovskej normotvorby → dotváranie zákonov rozhodovacou 
činnosťou súdov 

• Väčšia váha precedensov v aplikačnej praxi 

• Obyčajové právo (Customs) 

• General Custom of the Realm (všeobecné obyčaje ríše) – dnes už platné 
len v oblasti ústavného práva (inak pohltené Common Law) 

• Local Customs (miestne obyčaje) – prameňom práva len ak sa odchyľujú 
od Common Law a preukázateľne sa zachovávali už v r. 1189 

• Nepatrný význam – rozhodnutie súdu na základe obyčajového práva ho 
inkorporuje do precedensu a tým stráca povahu obyčajového pravidla 

• Právnická literatúra (Legal Writings, Books of Authority) 



Pramene anglického práva 

Sudcovské právo ako prameň anglického práva 

• Povaha právnej normy v ponímaní anglického Case Law 

• Právna norma = základné právne vety, vyberané zo základných 
častí súdnych rozhodnutí (ratio decidendi) vyšších súdov 

• Bezprostredný súvis s rozhodovaným prípadom – kazuistickosť 
namiesto abstrakcie 

• Aplikácia právnych noriem obsiahnutých v Case Law 

• Porovnanie rozhodovaného prípadu s analogickým prípadom 
riešeným v minulosti 

• Kontinentálny právny systém – výklad a aplikácia existujúcej 
abstraktnej právnej normy s ohľadom na špecifiká riešeného prípadu 

• Hľadaním rozdielov (distinction) medzi aktuálnym a minulým 
prípadom sa tvoria nové pravidlá/právne normy (legal rules) = 
kľúčové pre sudcovskú tvorbu práva 



Pramene anglického práva 
Sudcovské právo ako prameň anglického práva 

• Vznik súdnych precedensov 

• Súvis so štruktúrou anglického súdnictva – delenie súdov na súdy 
vytvárajúce a súdy nevytvárajúce precedensy 

• Súdy vyššej inštancie po prijatí Constitutional Reform Act 2005 

• Senior Courts of England and Wales (od 1.10.2009) 

• High Court of Justice (Queen‘s Bench, Chancery, Family Divisions) + Court of 
Appeal + Crown Court (v trestných veciach) 

• Supreme Court of the United Kingdom 

• Najvyššia odvolacia inštancia pre Anglicko, Wales, Sev. Írsko (civilné a trestné 
veci) a Škótsko (len civilné veci), zložená z 12 sudcov (3 až 9 členné senáty) 

• Privy Council – poradný orgán panovníka zasadajúci v komisiách 

• Judicial Committee of the Privy Council – právna komisia s postavením 
najvyššej súdnej inštancie pre spory z krajín Commonwealthu 

• Rozhodnutia oficiálne nemajú precedenčnú záväznosť (neplatí zásada stare 
decisis) 

• De facto precedenčná záväznosť z titulu svojej presvedčivosti 
(Persuasive Power) – všeobecne uznávaná záväznosť s titulu autority 



Pramene anglického práva 

Sudcovské právo ako prameň anglického práva 

• Mechanizmus precedenčného pôsobenia súdnych rozhodnutí 

• Podstata – záväznosť rozhodnutia pre analogické (podobné) prípady do 
budúcnosti 

• Neexistuje povinnosť sudcu odôvodniť svoj rozsudok – činí tak z praktických 
dôvodov 

• Ratio decidendi – záväzná časť rozhodnutia, pravidlo pôsobiace pre podobné prípady 
do budúcnosti, záväzná časť právneho zdôvodnenia rozhodnutia 

• Obiter dicta – nezáväzné úvahy a odôvodnenia súdu 

• Pravidlo stare decisis, t.j. zotrvať pri rozhodnutom 

• Precedens zaväzuje súd, ktorý ho vydal – povinnosť zotrvať pri svojom názore v 
obdobných prípadoch 

• Precedens zaväzuje všetky nižšie súdy 

• Rozhodnutie Supreme Court of the UK sú záväzné pre všetky súdy 

• Rozhodnutia Court of Appeal sú záväzné pre Court of Appeal a všetky nižšie súdy 

• Rozhodnutia High Court of Justice sú záväzne pre všetky nižšie súdy, nie však pre 
oddelenia High Court of Justice 

• Tie však uznávajú záväznosť týchto precedensov na základe ich presvedčivosti 
(Persuasive Power) 



Pramene anglického práva 
Sudcovské právo ako prameň anglického práva 

• Výnimky z pravidla stare decisis 

• 1966 – Snemovňa lordov (House of Lords) sa za výnimočných okolností 
môže odchýliť od svojho vlastného rozhodnutia 

• Môže dôjsť k zmene vlastných existujúcich precedensov – dnes platí aj pre 
Supreme Court of the UK 

• Inštitút Distinctions (Distinguishing) 

• Ak súd rozhoduje v obdobnej, už predtým rozhodnutej veci a mal by sa pridržať 
platného precedensu, môže obdobnú vec vyhlásiť za inú a tak ju odlíšiť od 
judikovaného prípadu 

• Súd rozhodne na základe voľnej úvahy o aplikácii precedensu (rozhodne sa 
nezávisle na ňom) 

• Zrušenie rozhodnutia v odvolacom konaní (Reversing) 

• Vyššia súdna inštancia v odvolacom konaní zruší rozhodnutie súdu nižšieho 
stupňa a s ním i v ňom obsiahnuté záväzné pravidlo 

• Zvrátenie platnosti precedensu (Overruling) 

• Vyššia súdna inštancia zmení rozhodnutím v neskoršom  prípade pravidlo 
obsiahnuté v staršom rozsudku súdu nižšieho stupňa 



Pramene anglického práva 

Zákon ako prameň anglického práva 

• Statute Law/Act of Parliament + podzákonné predpisy (vykonávacia legislatíva) 

• Význam a úloha – spresňovanie a upevňovanie právnych princípov 
vypracovaných súdnou praxou 

• Nárast legislatívnej činnosti najmä po 2. svetovej vojne – úprava nových sociálno-
ekonomických vzťahov (sociálne zabezpečenie, pracovné právo, zdravotné 
poistenie, administratívne právo...) 

• Vznik – normotvorná činnosť Parlamentu 

• Návrh zákona (Bill) 

• Public Bills - ovplyvňujú celé Spojené kráľovstvo alebo niektorú z jeho súčastí, t.j. 
Anglicko, Škótsko, Wales, Severné Írsko) 

• Private Bills (poskytujú obmedzené oprávnenia verejnoprávnym 
inštitúciám/korporáciám alebo sa vzťahujú len na špecifickú oblasť Spojeného 
kráľovstva) 

• 3 čítania návrhu zákona v parlamente, nasledované v prípade schválenia 
udelením súhlasu panovníka (Royal Assent) – záväzný právny predpis 

• Splnomocnenie k vydávaniu podzákonných noriem 

• Acts of Parliament – poskytnutie splnomocnenia (Statutory Instruments) 
ministrom na vydávanie vykonávacích predpisov 


