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Štruktúra anglického práva 

Rozlišovanie verejného a 
súkromného práva 

• Súčasné anglické právo priznáva konkrétnym 
oblastiam právnej úpravy verejnoprávny alebo 
súkromnoprávny charakter 

• Verejné právo – ústavné, administratívne a 
trestné právo 

• Súkromné právo – zmluvné a vlastnícke 
právo, právo trustu, zodpovednosť za 
protiprávne konanie 



Oblasti verejného práva v anglickom práve 

Ústavné právo 

• Predmet úpravy 

• Štruktúra najvyšších štátnych orgánov a vzájomných vzťahov medzi nimi 

• Základné ľudské práva a občianske slobody 

• Povaha ústavy 

• Nepísaná (materiálna) ústava 

• Súbor postupne vznikajúcich a za ústavu uznaných pravidiel a princípov, 
obsiahnutých v rôznorodých prameňoch 

• Zákonné právo (Statutory Law) – najmä zákony prijaté zákonodarným 
orgánom cestou legislatívneho procesu 

• Sudcovské právo (Common Law) – interpretácia ústavnoprávnej 
problematiky v precednesoch súdov Common Law 

• Ústavné konvencie (Constitutional Conventions) – charakter právnych 
obyčají 

• Právne knihy významných britských právnikov (Books of Authority) 
– právne spisy významných britských právnikov (Glainville, Bracton, Coke) 



Oblasti verejného práva v anglickom práve 

Ústavné právo 

• Osobitosti prameňov ústavného práva 

• Nie všetky sú vymožiteľné súdnou cestou 

• Zákonné právo a sudcovské právo –vymožiteľné 

• Ústavné konvencie a právna doktrína – nevymožiteľné, no súdy môžu uznať 
ich existenciu 

• Pôsobia ako mimoprávne interpretačné pravidlá – určujú spôsob aplikácie 
ústavnoprávnych noriem 

• Primárny význam zákonného práva 

• Obsahuje kľúčové princípy fungovania najvyšších štátnych orgánov a 
základných práv a slobôd 

• Bill of Rights (1689) – petičné právo, slobodné voľby do parlamentu, 
nezákonnosť suspendácie zákonov kráľom, zákaz krutých trestov 

• Act of Settlement (1701) – ministerská kontrasignácia, ústavno-politická 
nezodpovednosť panovníka 

• Parliament Acts of 1911 and 1949 – zmenšenie významu snemovne 
lordov 



Oblasti verejného práva v anglickom práve 

Administratívne právo 

• Nárast legislatívnej činnosti v 20. storočí - vznik administratívneho práva 

• Zriaďovanie administratívnych tribunálov mimo sústavy všeobecných 
súdov 

• Rozhodovanie sporov, vznikajúcich pri uplatňovaní zákonnej úpravy (napr. 
pracovnoprávne spory) 

• Ich rozhodnutia podliehajú súdnemu preskúmaniu všeobecnými súdmi 
(Judicial Review) 

• Predmet úpravy administratívneho práva 

• Procesné pravidlá preskúmavania administratívnych rozhodnutí 
všeobecnými súdmi 

• Účel administratívneho práva 

• Zabezpečenie mechanizmu kontroly činnosti verejných, resp. štátnych 
orgánov (ministerstvá, orgány miestnej správy, administratívne 
tribunály) 

• Kontrola dodržiavania zákonných postupov v rámci vytýčenej právomoci, 
ako aj princípov prirodzenej spravodlivosti 



Oblasti verejného práva v anglickom práve 

Administratívne právo 

• Súdne preskúmanie je podmienkou pre uplatnenie niektorého z 
verejnoprávnych prostriedkov nápravy 

• Ak je napadnutým rozhodnutím porušené právo podľa predpisu verejného práva, 
nápravu treba hľadať cestou súdneho preskúmania a nie súkromnoprávnej žaloby 
(O'Reilly v. Mackman, 1982) 

• Dôvody súdneho preskúmania rozhodnutia orgánu verejnej moci 

• Nezákonnosť rozhodnutia (konanie ultra vires, t.j. prekročenie právomoci – 
exces či konanie bez zákonného zmocnenia, arbitrárnosť rozhodovania...) 

• Iracionálnosť rozhodnutia (zjavne nesprávna aplikácia hmotného práva, zlá 
právna kvalifikácia veci, rozpor s princípmi prirodzenej spravodlivosti a morálky) 

• Procesné pochybenie (konanie v rozpore s predpismi procesného práva a 
princípmi prirodzenej spravodlivosti, konflikt záujmov a zaujatosť) 

• Legitímne očakávania (jednotlivec/skupina boli vedený k tomu, že nastanú 
určité následky alebo sa spoliehajú na usmernenia regulujúce predošlú činnosť 
exekutívy) 



Oblasti verejného práva v anglickom práve 

Administratívne právo 

• Verejnoprávne prostriedky nápravy (Civil Procedure Rules 1998) 

• Administrative Court (Queen‘s Bench Division na High Court of Justice) 

• Diskrecionárna povaha prostriedkov nápravy – súd ich nemusí priznať 

• Quashing Order (niekdajší Writ of Certiorari) 

• Napadnuté rozhodnutie môže byť zrušené (výnimočne aj bez náhrady novým) 

• Orgán verejnej moci prerobí rozhodnutie podľa pokynov súdu 

• Prohibiting Order (niekdajší Writ of Prohibition) 

• Nariadi sa zákaz prebiehajúceho alebo v budúcnosti hroziaceho protiprávneho 
konania 

• Mandatory Order (niekdajší Writ of Mandamus) 

• Nariadi sa konať nečinnému orgánu verejnej moci 

• Declaration – potvrdenie existencie práv a povinností bez príkazu 

• Injunction – príkaz pre orgán verejnej moci aby sa zdržal protiprávneho 
konania 

• Damages – odškodné len pri nedbalosti, porušení zákonnej povinnosti 
alebo porušení ľudských práv 



Oblasti verejného práva v anglickom práve 

Zodpovednosť Koruny (t.j. štátu) 

• Do r. 1947 – Korunu nebolo vôbec možné žalovať 

• Platila zásada, že panovník nemôže konať protiprávne (Prerogative of 
Perfection – King can do no wrong) 

• Súdna imunita panovníka a všetkých orgánov Koruny 

• Crown Proceeding Act 1947 – zavedenie zodpovednosti Koruny za 
protiprávne konanie (tort) 

• Protiprávne konanie zamestnanca Koruny počas výkonu jeho zamestnania 

• Porušenie povinností zamestnávateľa (Koruna ako zamestnávateľ) 

• Porušenie povinností vlastníka majetku (Koruna ako vlastník majetku) 

• Porušenie zákonom stanovených záväzných povinností Korunou 

• Procesné výhody Koruny 

• Presun konania z grófskeho súdu (County Court) na súd vyššej inštancie (až 
na Queen's Bench Division) 

• Právo odmietnuť predložiť listinné dôkazy pre rozpor s verejným záujmom 

• Limitované metódy exekúcie a prostriedky nápravy (Mandatory order a 
Injunction sú neprípustné) 



Oblasti súkromného práva v anglickom práve 

Zmluvné právo 

• Zmluva = právne záväzný prejav vôle zmluvných strán, vytvárajúci 
právny rámec pre realizáciu plnenia 

• Právne náležitosti platnej zmluvy 

• Spôsobilosť zmluvných strán na uzatvorenie zmluvného vzťahu (právna 
subjektivita) 

• Legálnosť zmluvného vzťahu 

• Ponuka (oferta) 

• Prijatie ponuky (akceptácia) 

• Obojstranný úmysel uzatvoriť platnú zmluvu 

• Výnimočne písomná forma zmluvy (Contract Under Seal) 

• Consideration (protiplnenie, resp. cena sľubu) 

• Obligatórna náležitosť drvivej väčšiny zmlúv v anglickom práve (bez 
Consideration nevznikne zmluva) 

• Výnimka – špeciálne zmluvy s osobitnou (písomnou) formou, uzatvárané za 
prítomnosti svedkov (napr. zmluva o prevode pozemku - Deed) 



Oblasti súkromného práva v anglickom práve 

Zmluvné právo 

•Charakteristické črty Consideration 

•Vychádzajú zo synalagmatickej povahy dvojstranných zmluvných 
vzťahov 

•Vzájomná podmienenosť plnení oboch strán – každá strana 
poskytne alebo sľúbi poskytnúť určité plnenie (Consideration) 

•Predmet plnenia musí reálne existovať, resp. plnenie musí byť v 
praxi uskutočniteľné + plnenie musí byť oceniteľné v hodnote 
primeranej plneniu druhej strany (najmä v peniazoch) 

•Bezodplatné právne úkony sa kvôli absencii Consideration 
nepovažujú za zmluvy (darovanie, trust) 

•Consideration poskytuje (resp. prisľubuje) tá zmluvná strana, ktorá 
akceptuje ponuku (t.j. akceptant) 

•Na vznik zmluvy nestačí, ak je pripravený plniť oferent (ten, kto 
dáva ponuku – ofertu) alebo tretia strana mimo zmluvný vzťah 
(napr. ručiteľ) 



Oblasti súkromného práva v anglickom práve 

Zmluvné právo 

•Právna ochrana záväzkových vzťahov 

•Náhrada škody (Damages) podľa Common Law 

•Podmienka uplatnenia – porušenie zmluvnej povinnosti 

•Žaloba Writ of Trespass – civilný delikt (škoda vznikne pri plnení záväzku) 

•Neskôr žaloba Assumpsit (lat. sľúbil) – možnosť žalovať aj škodu vzniknutú inak, než 
nesplnením zmluvného záväzku (mimozmluvná zodpovednosť) 

•Prostriedky ochrany podľa Equity diskrecionárnej povahy (potreba preukázať 
opodstatnenosť nároku)  

•Záujem na splnení zmluvy, nie náhrade škody 

•Reálne plnenie (Specific Performance) – príkaz na splnenie zmluvného záväzku tak, ako je v 
zmluve špecifikovaný 

•Príkaz (Injunction) – príkaz na zdržanie sa protiprávneho konania, prípadne zamedzení jeho 
pokračovania alebo opakovania (Prohibitory Injunction), ako aj príkaz na odstránenie 
protiprávneho stavu (Mandatory Injunction) 

•Odstúpenie (Rescission) – priznanie práva na odstúpenie od zmluvy a navrátenie do 
pôvodného stavu (restitutio in integrum) 

•Oprava (Rectification) – náprava chýb v písomnom vyhotovení zmluvy, ak toto nezodpovedá 
obsahu ústnej zmluvy 

•Deklaratórny rozsudok – potvrdenie existencie právneho stavu/vzťahu, ktorý je sporný  



Štruktúra anglického práva 
Law of Property 

•Všeobecná charakteristika 

•Kontinentálny právny systém nepozná tento pojem, ani obdobnú 
oblasť právnej úpravy (právne odvetvie) 

•Právne inštitúty Law of Property nemajú v kontinentálnom práve 
ekvivalent 

•Najbližšie pojmy 

•Vecné práva - v anglickom práve aj iné vecné práva než tie zaradené v 
Law of Property 

•Majetkové právo 

•Obsah Law of Property sa formoval od stredoveku (1066) v rámci 
Common Law aj Equity 

•Neprehľadná štruktúra existujúcich práv, odstránená až prijatím 
dodnes platného Law of Property Act 1925 

•Osobitosti právnej terminológie – prelínanie, viacvýznamovosť 
pojmov 



Oblasti súkromného práva v anglickom práve 

Law of Property 

• Osobitosti právnej terminológie 

• Property 

• Viacvýznamový (polysémantický) pojem 

• Predmet práva, t.j. majetok 

• Real Property – majetkom je právo (resp. právny titul) 

• Personal Property – majetkom je vec 

• Subjektívne právo len vo vzťahu k pôde, resp. k nehnuteľnostiam s 
pôdou spätým (Law of Property) 

• Označenie právneho vzťahu osoby k veci/právu (Jeremy Bentham) 

• Ownership 

• Označenie subjektívneho práva vo význame porovnateľnom s 
kontinentálnym vlastníckym právom 

• Najmä k hnuteľným veciam – všetky vlastnícke oprávnenia ako na 
kontinente 



Oblasti súkromného práva v anglickom práve 

Law of Property 

• Delenie majetkových práv v rámci Law of Property 

• Diferenciačné kritérium – procesné prostriedky ochrany majetkových práv 
(žaloby) 

• Actiones in rem – vydanie veci in natura (cca. kontinentálna reivindikačná 
žaloba) 

• Vymáhané právo = Real Property 

• Actiones in personam – náhrada škody v peniazoch 

• Vymáhané právo = Personal Property 

• Anglické právo nepozná pojem vlastníctvo pôdy v kontinentálnom význame 

• 1066 – panovník si právom okupácie (dobytia krajiny) privlastňuje všetku 
pôdu v Anglicku = jediným vlastníkom pôdy je dodnes panovník (koruna) 

• Tenure – dedičné práva vecného užívania pôdy (obdoba kontinentálneho 
léna), rozštiepenie vlastníckeho titulu medzi viacero subjektov 

• Koruna = vlastník (Owner); osoba s právom držby a užívania = Tenant 

• Význam dnes – vrátenie pôdy korune pri absencii dedičov pôdy v režime Tenure 
(odpadá vecnoprávne obmedzenie vlastníctva koruny – Tenure) 



Oblasti súkromného práva v anglickom práve 

Property 

Real Property 

Corporeal 
Hereditements 

Incorporeal 
Hereditements 

Personal 
Property 

Chattels Real 
Chattels 
Personal 

Choses in 
Action 

Choses in 
Possession 



Oblasti súkromného práva v anglickom práve 

Law of Property 

• Real Property 

• Príslušná časť Law of Property – Law of Real Property 

• Porovnateľné s kontinentálnym vlastníctvom nehnuteľností 
(Immovables, Freehold Land) 

• Vymáhateľné reálnou žalobou (actio in rem) 

• Corporeal Hereditements 

• Právny titul k pôde + superficies (t.j. nehnuteľnosti spojené s pôdou, 
spôsobilé byť predmetom držby) 

• Incorporeal Hereditements (Easments) 

• Práva zodpovedajúce kontinentálnym vecným bremenám (vecné 
práva k cudzej veci) 

• Osobité pojmy – Estate = právny titul k vlastnej pôde; Interest = 
právny titul k cudzej pôde (cca. kontinentálne vecné bremená) 



Oblasti súkromného práva v anglickom práve 

Estates 

Freehold 

Freehold of 
Inheritance 

Fee Simple Fee Tail 

Freehold not 
of Inheritance 

Estate for Life 
Estate Pur 
Autre Vie 

Less than 
Freehold 



Oblasti súkromného práva v anglickom práve 

Law of Property 

•Estates 

•Freehold 

•Práva umožňujúce užívanie a požívanie pôdy po neurčitú dobu 

•Freehold of Inheritance (dedičné práva viažuce sa k dedičnému majetku – Fee) 

•Fee Simple 

•Estate in Fee Simple Absolute in Possession = rozsahom i dobou trvania najširší právny 
titul k pôde (cca. kontinentálne vlastnícke právo) 

•Intestátne dediteľný právny titul bez obmedzení (potomkovia, predkovia, kolateráli – 
v neobmedzenom rade) kým existuje dedič (ak neexistuje, pôda sa vracia korune) 

•Fee Tail 

•Právny titul dedený v neobmedzenej rade len na priamych potomkov (ak nie sú, 
pôda sa vracia korune) 

•Freehold not of Inheritance 

•Estate for Life – trvá do smrti oprávneného 

•Estate Pur Autre Vie – trvá do smrti tretej osoby (A [Fee Simple] → B [Estate Pur 
Autre Vie do smrti C]) 

•Less than Freehold (Leasehold) 

•Časovo obmedzené právo užívať a požívať pôdu na určenú alebo presne určiteľnú 
dobu 



Oblasti súkromného práva v anglickom práve 

Law of Property 

• Personal Property 

• Porovnateľné s kontinentálnym vlastníctvom hnuteľností 

• Vymáhateľné osobnou žalobou (actio in personam) 

• Chattels Real 

• Príslušná časť Law of Property – Law of Chattels Real 

• Zmiešané majetkové práva k pôde 

• Vecnoprávny nájom pôdy, resp. právo užívania a požívania pôdy 
(Leasehold) 

• Chattels Personal (Pure Personalty) 

• Príslušná časť Law of Property – Law of Pure Personalty 

• Choses in Action 

• Práva k nehmotným statkom (patentové práva, autorské práva, podiel v 
obchodnej spoločnosti, právo vymáhať pohľadávku,...) 

• Choses in Possession 

• Rôzne práva k hmotným statkom 



Oblasti súkromného práva v anglickom práve 

Trust Law 

• Špecifickosť trustu 

• Oddelenie právneho titulu od užívacích a požívacích práv (Use and 
Enjoyment) = delené vlastníctvo 

• Podobnosť s rímskoprávnimi inštitútmi fiducie, fideikomisu a fideikomisárnej 
substitúcie 

• Historické korene 

• Trust = inštitút vytvorený systémom Equity 

• Predchodca – inštitút Use 

• Veľmi široké vecné právo k užívaniu cudzieho pozemku (A [vlastníctvo k 
Fee Simple] → B, ktorý pôdu užíva k úžitku C [cestui que use]) 

• Common Law inštitút Use neuznávalo, Equity áno 

• B = Legal Owner s právom Ownership at Law 

• C = ekvitný vlastník s ekvitným vlastníctvom (Equitable Ownership) 

• Za Henricha VIII. zrušený (Statute of Uses, 1535) – zneužívanie na úkor 
vlastníckych záujmov koruny plynúcich z lénnej sústavy 

• Obnovený lordom kancelárom v 17. stor. ako Trust, existujúci dodnes 



Oblasti súkromného práva v anglickom práve 

Trust Law 

• Právna povaha – delené vlastníctvo + záväzok voči 3. osobe 

• Subjekty trustu 

• Zriaďovateľ trustu (Settlor, Donor) 

• Vykonávateľ trustu, disponujúci užívacími právami (Trustee) 

• Osoba, v záujme ktorej bol trust zriadený (Beneficiary, cestui 
que trust) + jej dedičia, ktorí sa po jej smrti nadobudnú jej 
postavenie 

• Záväzkovoprávna stránka trustu 

• Settlor ukladá Trusteemu povinnosť spravovať vec (predmet 
trustu) v prospech tretej osoby (Beneficiary) 

• Osobitné práva tretej osoby (resp. jeho dedičov) – napr. 
posledný dedič (Remainderman) má právo požadovať odovzdanie 
predmetu trustu do úplného vlastníctva 



Oblasti súkromného práva v anglickom práve 

Trust Law 

• Praktické využitie trustu 

• Dedičské právo 

• Poručiteľ (A) v závete odkáže majetok dedičovi B vo forme trustu 

• B = Trustee spravuje a užíva majetok v prospech vdovy po A (= Beneficiary) 
až do doby, kým sa znova nevydá 

• Ak sa vdova po A do svojej smrti nevydá, B spravuje a užíva trust do jej smrti,  

• Potom zdedia majetok 3 deti po vdove a poručiteľovi (Remainderman) 
rovným dielom 

• Rodinné právo 

• Finančné zabezpečenie maloletých alebo pozostalého manžela (neexistuje 
BSM) 

• Ad 1): Settlor uloží v banke peniaze v prospech mladistvého, ktorému Trustee 
pravidelne vypláca do jeho plnoletosti menšie sumy 

• Po dosiahnutí plnoletosti Beneficiary  obdrží celú zvyšnú čiastku 

• Ad 2): Marriage Settlement – napr. rodičia snúbenice zveria Trusteemu 
majetok s tým, aby ho spravoval v prospech oboch manželov do ich dožitia 

• Po smrti každého z nich v prospech ich detí – postavenie Remaindermana 



Oblasti súkromného práva v anglickom práve 

Trust Law 

• Zriaďovanie trustu 

• Zriaďovacou listinou – právny úkon inter vivos aj mortis causa (závet) 

• Majetková podstata trustu (hnuteľný i nehnuteľný majetok) – úplne 
oddelená od osobného majetku Trusteeho (ten je formálne vlastník trustu) 

• Vyhlásenie konkurzu na Trusteeho - majetok trustu sa nepostihne 

• Zriaďovateľ trustu môže byť súčasne 

• Beneficiary - zriadenie trustu v prospech seba samého 

• Trustee - hospodárenie v prospech 3. osoby s vlastným majetkom 

• Druhy trustov 

• Charitable Trust – trust zriadený k splneniu určitého účelu (ako 
kontinentálne nadácie) 

• Private Trust – všetky trusty, ktoré nie sú Charitable Trusts 

• Express Trust – zriadený explicitne 

• Implied (Resulting) Trust – zriadený konkludentným právnym úkonom, z 
ktorého možno vyčítať úmysel zriadiť trust 

• Trust by Operation of Law – vzniká ex lege z titulu neoprávnenej držby 



Oblasti súkromného práva v anglickom práve 

Law of Torts – zodpovednosť za protiprávne konanie 

• Tort = cca. civilný delikt v kontinentálnom práve (protiprávne konanie 
porušujúce súkromnoprávne predpisy) 

• Anglické právo nepozná pojem náhrady škody spôsobenej inému 
zavineným konaním (§ 420 OZ) 

• Common Law – povinnosť nahradiť škodu, ak bola spôsobná 
špecifickým spôsobom, ktorý právo uznáva ako dôvod vzniku 
zodpovednosti 

• Porušenie zmluvy (Breach of Contract) 

• Mimozmluvné porušenie práva (Tort) 

• Torts žalovateľné podľa zásady Iniuria sine damno non est 
actionable – nárok vzniká, ak sa najprv preukáže, že protiprávnym 
konaním vznikla škoda 

• Torts actionable per se – nárok vzniká sám o sebe (netreba 
dokazovať vznik škody) 

• Torts, pri ktorých sa žiada zdržovacia žaloba (zákaz prebiehajúceho 
konania pro futuro) satisfakcia, vrátenie veci,... 



Oblasti súkromného práva v anglickom práve 

Law of Torts – zodpovednosť za protiprávne konanie 

• Jednotlivé druhy Torts 

• Negligence 

• Forma zavinenia (nedbalosť), ale aj osobitný a najmladší, najvšeobecnejší a 
najmenej formálny druh spomedzi Torts (1932 – Donoghue v. Stevenson) 

• Zavinené spôsobenie škody – k úspechu žaloby sa vyžaduje dôkaz 
nedbalosti (zavinenia nižšieho stupňa) a spôsobenia škody v dôsledku 
zavinenia (kauzálny nexus) 

• Trespass 

• Jeden z najstarších špecifických druhov Torts – veľmi formálne súdne 
konanie 

• Direct and forcible injury – priame a násilné porušenie práva akýmkoľvek 
spôsobom (ohováranie) na akomkoľvek subjekte (osobe) či predmete (veci) 

• Trespass to the Person – neoprávnené ohrozenie života a zdravia (Assault), 
použitie násilia voči inému (Battery), zbavenie či obmedzenie osobnej slobody 
(False Imprisonment) 

• Trespass to Goods – neoprávnené rušenie držby hnuteľnej veci 

• Trespass to Land – neoprávnené rušenie držby pôdy, resp. nehnuteľnosti 



Oblasti súkromného práva v anglickom práve 

Law of Torts – zodpovednosť za protiprávne konanie 

• Jednotlivé druhy Torts 

• Detinue 

• Neoprávnené prisvojenie si cudzej veci alebo odmietnutie vrátiť 
cudziu vec, ktorú osoba mala v oprávnenej držbe 

• Defamation 

• Urážka na cti a ohováranie – dve formy 

• Libel – urážka alebo ohováranie, trvajúce dlhšiu dobu (napr. urážka 
šírená opakovane v médiách) 

• Slander – jednorazová urážka (nadávka alebo ústna urážka ad hoc) 

• Nuisance 

• Public Nuisance – napr. dopravné priestupky 

• Private Nuisance – napr. rušenie susedských práv 

• Malicious Prosecution (krivé obvinenie), Intimidation (bezprávne 
vyhrážanie, zastrašovanie), Unlawful (Unfair) Competition (nekalá 
súťaž) 


