
Sodna praksa

1. Ureditev angleškega sodstva – ni enako kot 

pri nas 1. in 2. stopnja (razlika v obsegu pristojnosti)

 visoko sodstvo (superior courts)

 sama dokončno odločajo o svoji pristojnosti

 precedenčne odločitve

 večina primerov ne pride pred ta sodišča

 nizko sodstvo (inferior courts)

 glede pristojnosti podvrženi High Court of Justice

 kvazisodni organi



Visoko sodstvo

 Supreme Court of Judicature (Judicature Acts
– 1873/75) – vanj so združili Court of King’s 
Bench, Chancery + še nekat. druga sodišča 

 praviloma najvišja instanca, razen ko je možno 
pravno sredstvo na House of Lords (2005 –
Supreme Court of the UK)

 reforma 1971 (Courts Act) – danes Supreme
Court of Judicature obsega:

 High Court of Justice

 Crown Court

 Court of Appeal



2005 - preimenovanje

 Senior Courts of England and Wales

 Court of Judicature of Northern Ireland



 High Court of Justice

 civilno sodišče za pomembnejše zadeve

 Queen’s Bench Division (obligacije + nadzorno sodišče)

 administrative court

 Chancery Division (gospodarsko pravo, dedno pravo, 
stvarno pravo – equity (tudi trust)

 Family Division

 sodniki iz vrst odvetnikov; vsak oddelek lahko sodi v vseh zadevah 
iz pristojnosti High Court; na prvi stopnji sodnik sam; celo porota, 
če gre za žalitve ali vpletenost policije

 Crown Court (kazenske zadeve, če obdol. zanika krivdo –
porota)

 Court of Appeal (2. stopnja – le pravna vprašanja)

 izjemoma pritožba na SCt. UK
 kazenske (Crown Court) in civilne zadeve (High Court of Justice ali county courts)



House of Lords

 okoli 50 sodb letno

 odloča lahko le določeno št. lordov 

 najvišja pravosodna instanca za celotno VB; za 
Škotsko le v civilnih zadevah

 Judicial Committee of the Privy Council

 enakovredna instanca za nekatere bivše kolonije (kjer to še 
niso odpravili – npr. Nova Zelandija)

 sodniki House of Lords + čezmorski sodniki

 SES – od leta 1973: vezanost na predhodne odločitve 
glede na pravo EU



Supreme Court of the UK

 2005 Constitutional Reform Act, začetek 

delovanja 2009 

 najvišja instanca za angleško pravo in pravo 

Severne Irske ter Škotske v civilnih zadevah
 Škotska: High Court of Justiciary (kazensko pravo -

dokončno); Court of Session (civilne zadeve – pritožba 

na SCt. UK); Office of the Accoutant of Court = 

Supreme Courts of Scotland

 vse pritožbene zadeve (iz Court of Appeal), prenos 

pristojnosti (3 veje); ni con. review, razen ko gre 

za sekundarno zakonodajo (ultra vires); ugotovitev 

neskladnosti z ECHR (izbira primerov)



Inferior courts

 odločajo o pretežnem številu sporov

 zasebno pravo – county courts (1864), 1. stop.
 nizka vrednost spornega predmeta, razveza ZZ, če toženec 

ne ugovarja (sodniki izmed izkušenih odvetnikov)
 pritožba na Court of Appeal

 kazensko pravo – magistrates’ courts
 prekrški (petty offences) – laiki kot mirovni sodniki (justice 

of the peace); delujejo nepoklicno ob pomoči pravnika 
(clerk)
 tudi določene civilne zadeve (razveze, preživnine, skrbništva)

 huda k. d. pa Crown Court

 ni porote, največ 6 m zapora

 pritožba na Crown Court ali Queen’s Bench Division



Kvazisodni postopki

 boards, commissions, tribunals

 uprava, gospodarstvo, prevozništvo, blagovne 

znamke, avtorsko pravo, davki, zemljiške posesti, 

delovno in socialno pravo, najemna razmerja, vojaško 

pravo, TV, radio

 delno priključeni upravnim organom, delno neodvisni 

(delno pravdno sodstvo, delno preverjanje zakonitosti dela 

oblastnih organov)

 pod nadzorom High Court of Justice

 ni delitve na civilna in upravna sodišča, ni posebnega sodišča za 

upravne spore



Posebna moč sodnikov (v visokem sodstvu)

 primerljiva z zakonodajno in izvršilno vejo

 zgodovinski pomen (common law + equity)

 varstvo ČP (ni ustave) zoper parlament

 izbira “naraščaja” (sodišča, ne univerze)



Centralizacija pravosodja

 majhno število sodnikov in nj. koncentracija v 

glavnem mestu

 danes se to rahlja – decentralizacija sodišč in 

odvetnikov (najvišja sodišča zasedajo tudi v drugih 

mestih)

 tožilstvo – tradicionalno ni spadalo k sodišču 



2. Zapoved vezanosti na predhodne 

odločitve

 pri nas sodna praksa drugorazredna

 Anglija – ni bilo recepcije rimskega prava: 
sodišča niso le uporabljala pravna pravila, 
temveč jih tudi oblikovala

 precedens – poenotenje na nivoju sodne prakse
(drugače nevarnost za pravno varnost; če ni 
zakonodajalca)

 stare decisis (et non quieta movere)

 s strogostjo v začetku 19. stoletja (legalistična gibanja)



Stare decisis

 sodbe SCt. UK – obvezni precedensi za vsa sodišča

 sodbe Court of Appeal – sam Court of Appeal in vsa 

nižjestopenjska sodišča (razen v kazenskih zadevah)

 sodbe posameznega sodnika na High Court of Justice 

– vsa nižja sodišča, ne pa sodniki na isti stopnji 

 imajo pa takšno avtoriteto, da jim na splošno sledijo 

različni oddelki High Court of Justice in Crown Court



 do leta 1966 – House of Lords strogo vezana na lastne 
sodbe (se od tega oddalji, če zahteva načelo 
pravičnosti – sicer zelo redko)

 zavezujoče le sodbe višjih sodišč (Senior Courts + 
Supreme Court of the UK)
 ostale le persuasive authority

 nižja sodišča pogosto ne obrazložijo sodb, višja pa da
 poučevanje študentov prava (manj formalni analitični 

diskurz)

 common law / equity – equity najprej ni zavezoval, ko 
je bilo to še “pravičnostno” pravo (danes ni razlike)



 precedens / statute law

 stare decisis tudi glede razlage zakonov

 objavljanje in način objavljanja odločitev

 le izbor izrečenih sodb (Supreme Court – 75%)

 law reports + specializirane zbirke za posamezna 

področja



Zakon

 v ožjem pomenu (act of parliament)

 delegirana zakonodaja (uredbe uprave) – “secondary

legislation”

 ang. ustava: skupek pravil zakonodajalca in še pogosteje 

sodniškega izvora (parlamentarno običajno pravo + 

ustavni sporazum) – ČP + omejujejo državno samovoljo 

(rule of law)

 parlament le pod nadzorom javnega mnenja (nobena oblast ne 

more preverjati zakonov – ni judicial review of legislation)

 EC 1972 – učinkovitost prava skupnosti – ni kot navadno 

zakonsko pravo



Klasični nauk / danes

 zakon drugotni pravni vir (le dopolnitve, popravki 
k sodni praksi)

 zakon nima samostojnih načel (le sodna praksa)

 sodniki naj jih uporabljajo dobesedno (razlagati v skladu z 
njihovim zgodovinskim namenom)

 brž ko je mogoče, namesto zakona navajajo sodbe, ki zakon 
uporabljajo (sodniško-pravno pravilo)

 danes: sociala, ekonomske reforme, urbanizem, 
izobraž., zdravstvo, EU

 + uprava (ni posebnih upravnih sodišč)

 nadzor v glavnem nad postopkom



Običajno pravo

 pravo “anglosaškega” časa (pravni običaji) ►

le delno prevzame common law

 danes je potisnjeno v ozadje

 krajevno (local custom) – zavezuje le, če velja iz 

“pradavnine” – je veljalo že leta 1189

 trgovinsko običajno pravo (mercantile custom) –

izgubi ta svoj značaj, ko postane del sod. ali zak. 

prava



Poseben pomen

 conventions of the constitution (ustavno 

običajno pravo)

 obvladuje angleško politično življenje glede 

monarhije

 vsakdo to upošteva, četudi ni pravno obvezujoče v 

pravem pomenu besede (“usual practice”)



Teorija in razum

 neizčrpen vir, iz katerega so črpali sodniki, da bi 
zapolnili praznine ang. pravnega sistema in ga 
razvijali
 kazuistični sistem pušča veliko praznin

 “razum” pravni vir, ki zapolni praznine (“odprt” sistem)
 tehnika “razlikovanja”, ki si prizadeva za oblikovanje novih in vedno 

bolj natančnih pravil (celinski pravni sistem pa “zaprt”)

 razum – ob pogledu na pravno varnost in pravičnost 
poiščemo rešitev, ki se najbolje ujema z obstoječimi 
pravnimi pravili (v skladu s pravnimi načeli)
 učbeniki, dicta, persuasive authorities

 “sodniški razum” – si prizadeva za povezan, koherenten 
sistem



PRAVO ZDA
Zgodovina prava ZDA

 1722 – 13 angleških kolonij

 po primeru Calvin v. Smith (1608) načelno 

velja angleški common law + zakoni, ki so 

pred kolonizacijo Amerike dopolnili in 

spremenili common law

 1607 kot ključno leto za prevzem zakonov za vse 

kolonije v Ameriki; tedaj ustanovljena 1. kolonija 

Virginija



 primerno le toliko, kolikor je ustrezalo tamkajšnjim 
razmeram (17. stol. – le del primeren)

 ni bilo veliko pravnikov (poznavalcev common law), nove 
razmere, ki jih common law ni urejal, ni simpatije do 
common law

 18. stol. – večja potreba po razvitem pravu – večje 
razumevanje za common law

 zaščita svoboščin pred kraljem, skupna vez zoper Francoze 
v Louisiani

 težnja po njegovi uporabi (Blackstoneovi komentarji 
common law)



Ideja o samostojnosti ameriškega 

prava

 neodvisnost 1776 – priznana 1783

 zoper Anglijo in Francijo (pridobijo Louisiano)

 ideja o samostojnem pravu

 common law ali kodifikacija (vzor Code Civil)

 Ustavo ZDA in Deklaracijo o ČP dopolniti +

 1811 Bentham ponudi pred. Madisonu izdelavo osnutka 

kodifikacije za ZDA



Negotovost do sredine 19. stol.

 1836 zakonodajna komisija v Massachusettsu 
zahteva sestavitev zakonika

 Ustava New Yorka (1846) predvideva 
oblikovanje sistematičnega zakonika

 1856 napovedujejo zmago rimsko-
germanskega pravnega sistema v ZDA

 nekateri razlogi: veliko priseljencev iz celinske 
Evrope, priključitev španskih ozemelj, 
prepovedano navajati angleške sodbe



Zmaga common law (z izjemami)

 angleški jezik + prvotno angleško 
prebivalstvo (primarni razlog)

 poenotenje common law in njegova večja 
preglednost (po državljanski vojni z razcvetom 
gospod. in indust.); razvijajo se PF

 ohranjajo pravna pojmovanja, način 
argumentiranja in teorijo pravnih virov iz ang. 
prava 

 razlika – metodika: bolj podobna evropski celini



 mnoga pravila common law niso nikoli veljala 

v ZDA (različen razvoj) – izključno le tista 

izpred leta 1776

 ločenost am. in ang. prava zaradi ločenosti obeh 

civilizacij

 angleški vpliv – zgled am. pravnikom (vendar 

določena vzporednost v razvoju)



Skupne točke oz. različnosti

 podobnosti
 common law (isto pojmovanje prava, nj. razdelitev, pojmi, pravno 

pravilo – legal rule)

 primarno sodna praksa, drugotno zakonodaja (pravi pomen 
zakonov šele z razlago sodišč)

 enaka odstranitev starih tožb v korist manj formalističnemu 
postopku (večja pozornost materialnemu pravu)

 odprava razlike common law in equity

 težnja po racionalizaciji

 razvoj upravne oblasti oz. upravnih sodišč (US – upravna sodišča v 
okviru tribunalov znotraj upravnih agencij – pritožba na sodišče)

-------------------------------

 razlike
 predsedniški sistem + zvezna država

 način izobraževanja, kulture, življenja na sploh 



Zgradba prava ZDA

I. Zvezno pravo in pravo federalnih enot

 (a) zakonodajna pristojnost zveznih enot 

 zvezi pripadajo le pristojnosti, ki so posebej prenesene nanjo (izjema, 
pristojnost posamezne države pa pravilo)

 (b) konkurirajoča pristojnost

 zvezna pristojnost ni izključna (kongres)

 posamezne države ne smejo sprejeti predpisov v nasprotju z zveznim 
predpisom, toda lahko zapolnjujejo praznine v zveznem pravu (poleg 
zveznih davkov tudi davki posameznih držav)

 na nekat. področjih se je kongres vzdržal zakonod. pristoj. (ureditev 
trgovskih poslov, trgovinskih družb) – veljajo zakoni držav; MZP pa v 
celoti common law

 meje: če država posega v izključno zvezno zakonodajno 
pristojnost (federal preemption) – tudi če neurejena, a kršijo 
duh ustave in prosto trgovino



Problem common law

 glede razlage zakonodaje – zvezno/državno pravo

 Judiciary Act (1789) – če ni zvezne (zakon.) 
ureditve, uporabljajo zvezna sodišča zakone 
posamezne države

 sodna praksa – sodnik Story (Swift v. Tyson – 1842) 
– pristojnost zveznih sodišč, da odločajo po 
splošnem common law in ne po common law 
posameznih držav
 lastno pravo v zavarovalnih, pogodbenih in odškod. 

zadevah

 problem razhajanja med prakso zveze in držav

 ni primerno tam, kjer kongres nima zakonod. pristoj.



 sodnik Brandeis v Erie Railroad Company v. 
Tompkins (1938) overruling – proti 
splošnemu zveznemu common law – ga ni
(sprememba sodne prakse naloga držav, ne 
zveze)

 razen na področjih, ki jih urejajo zvezna ustava ali 
zakoni kongresa 

 izjema: izključna uporaba zveznega prava

 patentno pravo, pravo blagovnih znamk; pravo sodne 
prakse, ki presega strogo uporabo zapisanih pravil



Pomen in različnost prav 

posameznih držav

 pomembne razlike (zakoni in common law)

 org. zakonodaje in uprave

 civilni in kazenski postopek

 predpostavke za sklenitev ZZ

 premoženjska razmerja med zakoncema

 kazenske sankcije



vendar: Temeljna enotnost prava 

ZDA
1. Institucionalni dejavniki

 možnost posega zveznega prava (Bill of 

Rights) – amandmaji k Ustavi ZDA 

 naložili zveznim sodiščem, da varujejo pravice in 

svoboščine državljanov (pred zvezo I-X in pred 

državami XIII-XV)

 široka razlaga VS glede razdelitve 

pristojnosti (splošna načela)



2. Duhovna drža pravnikov

 niso pripravljeni dopuščati različnih razlag 

common law

 zagotavljanje enotnosti prava ZDA

 če ne obstaja zapisani zvezni zakon, vedno pravo neke 

države (pomagajo si z odločitvami drugih držav)

 ni zveznega common law, toda sodna praksa v 50 

državah, tudi če je različna, velja za enotno (precejšnje 

dejansko ujemanje common law – 95-98%)



Kolizijska pravila

 ne ureja zvezni zakon

 vsaka država svoje 

 sodniki morajo poznati common law drugih federalnih 

enot



II. Druge razlike v zgradbi

 equity – razvijal v ZDA izredno samostojno 

(tudi pristojnosti cerkvenega sodišča)

 kjer common law ni nudil pomoči (npr. razglasitev 

ničnosti ZZ)

 nikoli pa equity sodišč na zvezni ravni

 danes še ponekod v nekaterih državah

 drugje pa sodnik npr. en dan equity, drugi dan pa 

common law sodnik



 ustavno pravo – obstaja sodni nadzor (za razliko od 
Anglije)

 upravno pravo se nanaša na preiskovalne 
organizacije in funkc. velikih komisij (nimajo 
ustreznic v Angliji)

 razlike v delovnem pravu, pravu trgovin. družb in 
bančnem pravu, drugačno postopkovno pravo

 različna pravna terminologija npr. attorney general

 ZDA – pravosodni minister

 Anglija – le pravnik, ki ga nastavi vlada


