
Pravni viri ZDA

Sodna praksa

 razlika glede na Anglijo – stare decisis

 ameriška najvišja (zvezna in državna) sodišča se manj držijo lastnih 

precedensov – jih bolj spreminjajo



1. Ureditev sodstva

 zvezna sodišča in sodišča federalnih enot  (dvojna hierarhija)
 izraz nesoglasja iz ustavodajne konvencije iz leta 1787

 ZVEZNA SODIŠČA

 sodišča common law

 district court (praviloma sodnik posamez., senat treh)

 court of appeal (11 v ZDA)

 US Supreme Court (prvostopenjska pristojnost + instanca)

 writ of certiorari (selekcija zadev)



 posebna zvezna sodišča

 US Court of Appeals for the Federal Circuit (civilne tožbe države zoper 

državo + carinske in patentne zadeve v 2. instanci), Court of International 

Trade (carinske zadeve), Tax Court, Court of Military Appeals, federal 

commissions

 možnost nadzora pri tradicionalnih zveznih sodiščih



SODIŠČA FEDERALNIH ENOT

 različno, v večini držav 3 instance (na vrhu navadno Supreme 

Court)

 jury – bolj živo kot v Angliji (zvezna ustava)

 tako v primeru zveze kot držav

 kazenske in civilne zadeve (manj, a tudi pogosto)



Razmerje med obema sodnima vejama

 načelno pristojna sodišča federalnih enot in ne zvezna 

sodišča

 zvezna pristojna le tedaj, ko je to predvideno v ustavi ali zakonih

 glede na naravo spora ali udeležence

 pravde na temelju zvezne ustave ali zveznega zakona

 ZDA, tuji diplomati, pravde med državljani različnih enot (diversity suits)



 US Supreme Court lahko v zadnji instanci preveri odločitev VS neke 

federalne enote

 če gre za zadevo, ki bi jo bilo mogoče v prvi instanci predložiti zveznemu 

sodišču

 drugače so sodišča federalnih enot avtonomna (95% vseh sporov)

 zvezna sodišča (US S.Ct. + ostala zvezna sodišča)

 glavni “politični” spori (civil rights, diskriminacija, ustavnost zakonov)

 decentralizacija sodne oblasti v primerjavi z Anglijo



2. Ameriški pravniki

 podobno kot v Angliji; različni pogoji od države do države
 sodni organiziran izpit (bar exam)

 law schools – naravnane na prakso (sokratična metoda + case study)

 ameriški sodniki
 sodniki posameznih držav (pogosto voljeni – oz. potrjeni s strani ljudstva na 

predlog guvernerja)
 predhodno odobri Bar Association

 zvezni sodniki (imenuje predsednik ZDA s soglasjem senata – life tenure)
 ugledni pravniki, tudi profesorji na velikih PF



3. Pravilo stare decisis

 ni čisto istovetno z angleškim in je tudi manj strogo

 skrb za enotnost common law – prožnost zaradi raznolikosti držav

 US S.Ct. + višja sodišča posameznih držav niso zavezana, da sledijo svojim 

lastnim precedensom in lahko izvedejo spremembo sodne prakse

 v interesu pravne varnosti pa le v ozkih mejah dopuščajo spremembe sodne prakse (pravna 

varnost / razvoj)

 učinkuje le znotraj lastne sodne hierarhije posamezne države

 metoda distinguishing



4. Restatement of the Law

 zasebni American Law Institute – cilj: sistematični prikaz pravil 

am. common law (ki jih niso kaj veliko zakonsko urejali)

 zvezki o standardnih področjih (contracts, agency, conflicts of law, 

torts, property, security, trust itd.)

 ne uporabljajo kot zakon (zasebno delo; kot pomoč)



II. Zakonodaja 

 večja vloga zakonodaje kot v Angliji (že od neodvisnosti)

 zvezni zakoni; zakoni posameznih držav

 Ustava ZDA (Anglija nima)

 poseben pomen (razglašena 1787)

 Bill of Rights (1789)

 amandmaji iz časa državljanske vojne (XIII-XV)

 sodna presoja zakonov (Anglija nima)

 Marbury v. Madison (1803) 

 tudi vsa (zvezna in državna) sodišča pod nadzorom US S.Ct.



Razlaga Ustave ZDA

 Ustava nad common law – ki izhaja iz njene avtoritete (1787 –

naravnopravno pojmovanje)

 zelo abstraktno besedilo – zelo prožna razlaga (sodniki S.Ct. 100 let 

pred teleološko razlago)

 sodnik Hughes – ustava to, kar sodniki pravijo, da je

 Interstate Commerce Clause

 pooblašča kongres, da ureja zunanjo trgovino, trgovino med posameznimi 

državami in trg. z indijanskimi plemeni

 načelo, da je zakon posamezne države neustaven, če ovira med. ali meddržavno trgovino 

(pojem trga razširjen na gospodarstvo)



 Due Process of Law

 nadzorna funkcija prava (am. V in XIV)

 nikomur ne smejo vzeti pravice do življenja, svobode ali lastnine “without due process of

law”

 SCt. omejitve posameznih držav so priznane, le če so reasonable

 Equal Protection of the Laws (tudi posamezne države – XIV. am.)

 Cruel and Unusual Punishment

 prepovedano kruto in neobičajno kaznovanje

 kljub temu smrtna kazen (odprava 1972, potem 1976 zopet uvedena)



Razlaga drugih zakonov

 ustreza angleški razlagi zakonov (ni tako prožna)

 šele tedaj so popolnoma včlenjeni v pravo, ko so jih razlagale sodne odločitve 

 metode razlage v upravnem pravu pripeljale do razvoja številnih 

organov, komisij in upravnih sodišč

 razbremenitev sodišč, nova področja

 za preprečitev koncentracije moči pri izvršilni veji

 neodvisne komisije (4. veja oblasti – pod nadzorom sodišč)

 Interstate Commerce Commission

 Federal Trade Commission

 Securities and Exchange Commission



Ameriški codes

 naraslo število zakonov 

 zbirke (zasebne in uradne)

 zvezno pravo (U.S.C.A. – US Code Annotated)

 niso zakoni, temveč zbirke

 nekaj držav ima iz zgodov. razlogov civilne zakonike, kazenske 

zakonike, posebne zakone o kazenskem postopku, pravdnem postopku

 le osnova za izdelavo in razvoj novega prava – le redko odločijo brez 

sklicevanja na precedense

 le Louisiana ni common law država



Prizadevanja za enotno ameriško pravo

 problem enotnosti common law, če v posameznih državah 

izdajajo različne zakone za spreminjanje in dopolnjevanje 

common law

 temu se skušajo upreti z izdelavo: (1) uniform laws (enotni 

zakoni federalnih enot)

 federalnim enotam priporočajo vzorčne zakone na pravnih področjih, 

na katerih se v praksi kaže posebna potreba po zakonskem pravu



 National Conference of Commissioners on Uniform State Law 

+ American Law Institute

 leta 1952 Uniform Commercial Code (U.C.C.)

 tudi za KP, KPP + dokazno pravo

 težko prepričajo države

 težave pri enotni razlagi



 (2) izdelava zveznega prava

 kongres ali zvezna uprava naj bi posegla na vsa področja, kjer se zdi 

potrebna pravna enotnost

 besedilo Ustave ZDA naj bi bilo dovolj abstraktno, da bi to dovoljevalo


