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Zgodovinski pomen angleškega 

prava

 pravni sistem, oblikovan v Angliji po 

normanski okupaciji (zlasti praksa sodišč)

 anglofonske “kolonije” (+ lastno izročilo) 



ANGLEŠKO PRAVO

Geografska razširjenost

 “angleško” pravo (le Anglija + Wales)

 ne Severna Irska, Škotska

 common law širše 

 močan vpliv (vzor) “angleškega prava”



Zgodovina angleškega prava
(pomen zgodovine)

 za razliko od rimsko-germanske pravne 

družine ni

 vpliva rimskega prava (njegove “recepcije”)

 kodifikacij

 logika + razumnost

 postopen in samostojen razvoj
 kontinuiteta izročila



Anglosaško obdobje (pred 1066)

 Leges barbarorum (v Anglosaščini: Angli + Sasi)

 okoli leta 600

 slabo ohranjeno

 ureditev socialnih odnosov z maloštevilnih vidikov 

 zakoni danskega kralja Knuta (okoli leta 1000)

 bolj izdelani

 prehod iz plemenske v fevdalno dobo

 ne veljajo za celotno Anglijo

 teritorialno, namesto personalnega načela



Nastanek common law (1066-1485)

 normanska okupacija 1066

 bogate upravne izkušnje 

 plemenska oblast premagana – utrjevanje fevdalne oblasti

 vseeno nadaljnja veljavnost anglosaškega prava

 kralj preprečuje preveliko moč fevdalcev 

 naraščanje vloge kraljevih sodišč (namesto krajevnih ljudskih, nato 

baronskih sodišč – uporaba običajev, cerkvenih sodišč, kasneje tudi 

mestnih in trgovinskih sodišč)

 common law – enotno pravo (za vso Anglijo)

 namesto krajevnih običajnih prav



Pristojnost kraljevih sodišč

 v začetku le “visoka sodna oblast” (mir, ko 

normalno sodstvo ni delovalo)

 13. stoletje – določena samostojnost (kraljeve 

finančne zadeve, zemljiška lastnina, posebno težka k.d.)

 reforme postopka + porota = proti koncu 

srednjega veka sama izvajajo sodno oblast



Writ

 kraljeva sodišča kot splošna redna sodišča v 19. 

stoletju

 dovolitev tožbe (writ) = privilegij, ne pravica

 kasneje 

 se širi obseg writov

 avtomatična odobritev

 izbira writa poleg mat. prava določa tudi vrsto postopka

(določeni zaporedni koraki procesnih dejanj)

 remedies precede rights - prednost postopka pred materialnim 

pravom (se razvije šele kasneje)

 skrajno formaliziran postopek



Današnji pomen razvoja common 

law

 prednost postopka
 še v 19. stol. prednost zelo formalnim tipiziranim postop. (sproženi z 

writom)
 namen razčleniti dejanska vprašanja in jih predložiti poroti 

 oblikovanje sistematike in pojmov
 vpliv formaliziranih postopkov in različnih vrst tožb

 ni prišlo do ločitve med zasebnim in javnim pravom
 zaradi velike moči kraljevih sodišč (javnopravni značaj)

 writ kot tehnično navodilo kralja njegovim uradnikom (naj opravijo vse 
potrebno, pozovejo toženca itd.)

 zasebne zadeve pred drugimi sodišči (so počasi krnela)

 preprečitev recepcije rimskega prava
 toga postopkovna pravila za vsako vrsto postopka

 prevzemali so materialnopravne misli iz rimskega in cerkvenega prava in 
jih prilagajali domačim postopkom (učenje v praksi, ne na univerzi)



Tekmovanje med common law in 

equity (1485-1832)

Okamenelost common law

 razvoj v popolni odvisnosti od postopkovnih 
formalnosti

 problem razvoja v skladu s potrebami časa

 okamenelost tradicionalnih oblik

 EQUITY (pravičnost/primernost)

 preraste common law kot nekoč pretorsko pravo 
rimsko civilno pravo



Pravno sredstvo do kralja

 zaradi togih form kraljevih sodišč = večkrat 

nepravične sodbe 

 equity - zadnja možnost: kralj kot vir pravičnosti in 

milosti

 najprej izjeme, nato čedalje več konfliktov s common law

 vloge pri kanclerju (sčasoma postane samostojni 

sodnik)

 najprej čista pravičnost v posameznem primeru

 nato teorije pravičnosti in primernosti (equity) –

izboljševanje pravnih načel kraljevih sodišč 



Equity v času vladavine družine 

Tudor (16. stol.)
 obširna uporaba posebnih pravic

 KANCLER – pravnik, ki preverja prošnje kot 
sodnik (uporablja postopek, ki ga navdihuje 
cerkveno pravo + pravna načela rimskega in 
cerkvenega prava: pisni, tajni in inkvizitorni
postopek, brez porote)

 kraljev spovednik, tesen sodelavec

 kanclerjeva sodna praksa in propadanje 
common law

 Anglija blizu družine celinskopr. sistemov



Kompromis med common law in 

equity (1616)

 odpor pravnikov zoper vladarje

 sodišča common law dobijo v parlamentu 
zaveznika proti kraljevemu absolutizmu 

 kompromis: obstoj obeh

 sodišča common law + kanclerjevo sodstvo equity

 prva vodil vrhovni sodnik Coke – tudi vodja liberalne 
opozicije v parlamentu 

 kancler kasneje ne odloča več v imenu morale, 
temveč kot sodnik (vezan na svoje precedense; od 
1621 nadzoruje lordska zbornica) 



Dualistična zgradba angleškega 

prava

 do danes: common law + rules of equity 

 pravila pravičnosti, ki dopolnjujejo in popravljajo 

common law

 sčasoma se približajo ena drugim (zlitje)



Spojitev trgovinskega prava in 

common law

Učbeniki in zbirke sodb

 17. in 18. stoletje – harmonično razvijanje ang. prava 
(prej je bilo trgovinsko pravo mednarodno in 
omejeno na trgovce (rimskopravni vplivi)

 zbirke sodb (reports, prej yearbooks) – 1220

 Littleton, Of Tenures (fevdno pravo), ob koncu 15. 
stol

 Coke, Institutes of the Laws in England (1628-42)

 Blackstone, Commentaries on the Laws of 
England (1765-69) – vrhunec common law
 olajša razširitev in recepcijo tega prava v ZDA



Novejši čas (od 1832 dalje)
Reforme 19. stoletja

 razmah zakonodaje (razumevanje 
demokracije + Benthamov vpliv)

 radikalne reforme v postopkovnem pravu (večja 
pozornost materialnemu pravu – na novo 
sistematično urediti common law, vendar ne z 
zakoniki; še naprej razvoj in izpopolnjevanje prava 
naloga sodišč – parlament le razpre nove okvire)

 Judicature Acts (1873-75) – na zunaj 
opuščeno razlikovanje med common law in 
equity (vsa sodišča uporabljajo oboje) 



20. stoletje: common law + država 

blaginje

 common law se ne sklada z voljo, da bi na hitro in 

globoko spremenili družbo (vpliv socializma)

 večja vloga zakonov in uredb (upravni predpisi – ni 

samostojnega upravnega sodstva)

 novi pravosodni organi

 določeno približevanje med angleškim in 

celinskopravnimi sistemi

 vstop VB v EU – 1973



Zgradba angleškega prava

 temeljni pravni vir sodna praksa, ne zakon (ni 

kodifikacijske miselnosti; v zadnjem času sicer 

bolj)

 sistematika in pojmi – drugače kot v 

evropskocelinski skupini 

 pravno pravilo (legal rule) – temelji na 

primerih sodnikov, ne na pravni teoriji ali 

zakonodajalcu (manj splošen)



Pravna sistematika in pravni pojmi

 velike razdelitve drugačne, npr.:
 substantive law / adjective law (postopkovno in dokazno 

pravo)

 common law/equity

 consideration, trust itd.

 različna zgodovina
 racionalno-logični sistemi – rimsko-germanska prava 

(vloga univerz in zakonodaje)

 lastna logika angleškega prava
 vpliv postopkovnega prava (ozek okvir)

 v zadnjem času – ureditev na novo



Vloga univerz

 angleški pravniki se niso izobraževali na 

univerzah (zaradi zapletenih postopkovnih 

pravil), temveč v praksi 

 problem postopkovnega in dokaznega prava

 prvo predavanje o angleškem pravu na 

Oxfordu – 1785



Nekateri primeri pravnih pojmov oz. 

institutov

1. Common law in equity

 to razlikovanje ohranilo svoj pomen; 1. lekcija v tamkajšnjem 
pravu

 equity kot korektiv pravičnosti, toda “equity follows 
the law”

 pri nas: potrebni popravki (morale) se izvajajo v okviru 
samih uveljavljenih pravnih načel

 V Angliji zaradi železnih postopkovnih pravil te svobode 
nimajo 

 obrniti se je treba na izredno sodstvo, ki naj zrahlja ali dopolni togo 
pravo, kjer vest in morala to zahtevata



Primeri uporabe

 neizpolnitev pogodbe – common law 

omogoča le povrnitev škode (assumpsit –

oblika tože za pogodbene zahtevke – iz 

trespass – samo obsodba na povrnitev škode)

 tožbe na izpolnitev pogodbe v common law ni bilo 

 kancler izdal uredbo – pozval drugo stran k 

izpolnitvi obveznosti (dopuščeno dodatno pravno 

sredstvo)



 predložitev dokazov – common law: vsaka 

stran predloži svoja dokazila; ni mogoče 

prisiliti druge strani, da predloži neko listino

 kancler lahko pozove upirajočo se stranko 

 napake volje – common law: le fizična sila; 

kancler – tudi psihična sila (undue influence)

 iz teh kasneje nastanejo dodatna pravila, ki 

dopolnjujejo common law (rules of equity)



Equity acts in personam

 kancler deluje z uredbami, naslovljenimi na 

toženo osebo, ji odredi, jo pozove, ji prepove, 

da se vede na določen način

 v skladu z moralnim zakonom in vestjo (kancler 

je bil prvotno duhovnik)

 če ne – kazen zapora ali zaplembe premoženja



Pravna sredstva equity stvar presoje

 kasneje bolj sistematično: priznavanje tipičnih 

primerov (pravni instituti – trust, pravni pojmi 

– undue influence, misrepresentation) + 

precedensi

 toda vseeno ohranitev proste presoje



Razlika med equity in common law

pred 1875 – ko izgine dualizem

 drugačen zgodovinski izvor (Chancery / 
westminstrska sodišča)

 drugačen postopek 

 drugačna pravna sredstva

 uporablja izključno Chancery

 pomoč vedno stvar presoje

 od 17. stol. postane equity pravi sistem pravil – po 
formal. ne zaostaja za common law – včasih treba 
zahtevati dva postopka (npr. pri izpol. pogod.)



Judicature Acts 1873-75

 spojitev common law in equity (vsa ang. sodišča 

lahko oboje)

 po 1875 – vrhovno sodišče High Court of Justice

 (King’s) Queen’s Bench (senat)

 ustni in pravdni postopek (common lawyers), za kar je bolje ustna 

obravnava; kazensko, pogodbeno in odškodninsko pravo (tudi 

undue influence)

 Chancery Division (senat)

 pisno + po uradni dolžnosti (equity lawyers); pravo d.d., stečajno 

pravo (dokler ne gre za delikte), za kar je bolje pisna obravnava; 

real proprty, trust, trgov. družbe, razlaga oporok, zapuščine



2. Trust
Pojem

 rimsko-germanski pravni redi ne poznajo

 temeljna figura angleškega prava; najvažnejša 
stvaritev equity

 fiduciant (settlor of the trust), ki ustanovi trust,
določi, da določene premoženjske vrednosti 
uporablja en ali več fiduciarjev (trustee) v korist 
ene ali več oseb (beneficiarjev)

 npr. za varstvo poslovno nesposobnih in poročenih 
žena, za urejanje zapuščin, za ustanove in neprofitna 
društva itd.



Bistvo

 fiduciar (trustee) – v bistvu lastnik (ima polno 

moč razpolaganja); njegova lastnina ni 

omejena pravno, temveč moralno (po svoji 

vesti) 

 da upravlja stvar kot dober gospodar in da donos 

izplačuje upravičencem (ta ne more iztožiti 

nobenih pravic)

 lahko upravlja po lastni presoji; ne polaga računov, 

tudi proda lahko 



Zgodovina

 pogodbenih dogovorov ni bilo mogoče 

uveljaviti po common law

 le kancler (če trustee ni upravljal premoženja v 

interesu upravičenca in jim izplačeval donosov)

 zaukazal trusteeju; drugače zapor ali zaplemba 

premoženja



Odtujitev trusta

 odtujitev trusta – equity 

 odplačna odtujitev: stvarna nadomestitev –

namesto premoženja izkupiček

 neodplačna odtujitev ali nedobroveren pridobitelj: 

osebna nadomestitev – postane trustee z 

obveznostjo do upravičenca



Pravice upravičenca

 nima pravic, le interese (zaščiteni v okviru equity); 
to pa ni zastopstvo

 razcepitev lastninske pravice

 legal ownership (trustee) 

 equitable ownership (beneficiary)

 trustee lastnik, kat. pravice  so omejene z 
ustanovitvenim aktom trusta in s kanclerjevimi 
pravili equity

 glede na naše pojmovanje: pravica, da razpolaga, ne pa da 
bi prejemal plodove in predmete uporabljal ali pa jih celo 
fizično uničil



3. Postopkovno in materialno pravo
Celinska Evropa

 večje zanimanje za materialno pravo (substantive 
law)

 večje zanemarjanje postopkovnega, dokaznega in 
izvršilnega prava (adjective law)

 že rimsko pravo; na univerzi se pravo izkaže kot najtesneje 
zvezano z moralno teologijo – pravnik študira rimsko 
pravo kot vzorec razuma

 odstopa od praktika, ki pozna vse postopkovne trike in 
krajevne predpise, vendar nima pravnikove splošne 
izobrazbe

 praktik uživa manjše spoštovanje: manjkajo mu globlji uvid v 
razumevanje in univerzitetni višji redovi



Drugačnost angleškega prava

 ne izhaja z univerz ali splošnih načel

 pravo praktikov, “postopkovnih tehnikov”

 vzor: sodnik (ne univ. profesor)

 iz vrst odvetnikov (včasih celo brez akademske 
izobrazbe)

 odločilno – najti ustrezno vrsto tožbe (do kraljevih 
sodišč)

 pasti močno formaliziranega postopkovnega prava; nato 
porotno sojenje (stroga dokazna pravila)

 osredotoč. na postopek (mat. pravo do 19. stol. nenatančno, 
neizoblikovano; ang. pogod. pravo šele iz 19. in 20. st.)



Današnji angleški sodni postopek

 v zadnjih 100 letih se je postopek močno poenostavil

 obseg mater. prava narasel – po sistemat. strogosti 

danes enakovreden celini

 vedno večji pomen PF

 porota v civilnih zadevah ne več

 pripravljalni postopek – sporne točke jasno v 

ospredje (pod vodstvom sodnika); “the day in court”

(cross-examination; ustni dokazni postopek); porota; 

sodba



Način mišljenja angleških pravnikov

 v ospredju sodni postopek

 civilni postopek – glavnino pravd nižja sodišča 

(inferior courts), nadzor višja sodišča (razlaga in 

uporaba mater., večinoma pa postopkov. prava) 

 kazenski postopek – fair trial + due process

(“justice before truth”: postopek pred 

pravičnostjo)

 celina – rimsko pravo; Anglija – empirični razvoj



Legal rule in pravno pravilo

 kot sodniška stvaritev (case law) – za razliko od 

celinskega prava (zakon – recepcija rimskega prava)

 ratio decidendi (višjih sodišč) – nosilni razlogi

 obiter dictum – postranski razlogi

 ni abstraktno pravno pravilo; je širše in popolnoma 

obešeno na konkretni primer (poznati vse okoliščine 

primera)

 zakonodajna pravila tudi danes sprejmejo šele potem, ko jih 

razloži nek sodnik v primeru



 primer: ne poznajo splošnih načel pri odgovornosti za 

škodo

 nimajo abstraktnega pojma krivde, le različne oblike 

nezakonitega vedenja (“torts” – negligence; ali je v 

konkretnem primeru obstajala duty of care)

 odprt sistem: ang. pravo nima materialnopravne 

norme za vsak primer (v postopku možno rešiti vsak 

možen primer)

 zaprt sistem: celina vsa vprašanja mogoče rešiti z 

razlago obstoječih pravnih pravil 



 sodniki ne uporabljajo tehnike razlage kot tu

 izhajajo iz obstoječega legal rule, da bi našli 

morda nov legal rule

 ali gre lahko za razlikovanje (skrbno preučiti dejstva)

 tehnika “distinguishing” – nova situacija – novo pravilo 

 sodnik naj sodi; njegova naloga, da ustvarja splošna pravila, ki 

segajo prek konkretne pravde



Zakonske norme kot izjeme

 drugotnega pomena: odziv na sodno prakso

 “delujejo”, ko so jih sodišča sprejela

 zakoni in upravni predpisi nosilci družbenih 

sprememb



Inflacija zakonskih pravil

 kot bi bilo preobremenjeno s pravnimi 
definicijami; s podobnimi rešitvami za 
sodnika, ki je vezan na precedense

 zakonski prepis, ki omogoča presojo, postane v 
očeh angleškega pravnika veljaven šele tedaj, 
ko večje št. legal rules natančno določi, kako 
naj sodnik uporablja svojo presojo

 naša “generalna klavzula” – le nedoločena 
smernica, ki naj jo sodišča konkretizirajo



Kogentno in dispozitivno pravo

 ni razlike v common law

 nepojmljivost dispozitivnega prava, ki je za 

razliko do legal rule orientirano na abstraktni 

tip primera



Viri angleškega prava

 common law (westminstrska sodišča) + equity
(Chancery) = sodniško pravo (case law)

 vpliv univ. + teorije manjši kot v celinski 
Evropi

 ni kodifikacije + rimskega prava

 zakon tradic. postranska vloga (le popr. + 
dopol. sodne prakse)

 danes zakoni + uredbe – bolj podoben pomen kot v 
celinski Evropi


