UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Predmet:
CIVILNO PROCESNO PRAVO
Course title:
Študijski program in stopnja
Study programme and level

Študijska smer
Study field

Letnik
Academic year

Vrsta predmeta / Course type

Semester
Semester

Diferencialni

Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

Vaje
Tutorial

Klinične vaje
work

Druge oblike
študija

Samost. delo
Individ. work

ECTS
4

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

prof. dr. Aleš Galič

Predavanja / Lectures:
Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

1. Namen pravdnega postopka (str. 57-63)
2. Razmerje med pravdnim, nepravdnim,
izvršilnim postopkom (str. 72-75)
3. Procesne predpostavke (str. 95-99)
4. Temeljna načela
a. Načeli dispozitivnosti in oficialnosti
(str. 108-111)
b. Razpravno in preiskovalno načelo
(str. 111-114)
c. Načelo obojestranskega zaslišanja
(str. 120-122)
d. Načelo proste presoje dokazov (str.
119-120)

e. Načelo prirejenosti postopkov –
predhodno vprašanje (str. 132-134)
5. Temeljno o vrstah pristojnosti sodišč
(sodna, stvarna, krajevna) (str. 147,
151-153, 156)
6. Sposobnost biti stranka, procesna
sposobnost (str. 166-172)
7. Procesna in stvarna legitimacija (str.
183-184)
8. Razlikovanje
med
pojmom
pooblaščenca in zastopnika (str. 172175, 178-183)
9. Tožba
a. Pojem, vrste, vsebina tožbe (str.
207-213)
b. Sprememba tožbe (str. 219-222)
c. Umik tožbe in odpoved zahtevku
(str. 222-224)
10. Procesna dejanja toženca (ugovori,
pripoznava, priznanje, pobotanje) (str.
225-231)
11. Vrste sosporništva – temeljni pojmi
(str. 231-234)
12. Stranska intervencija – temeljni pojmi
(str. 237-239)
13. Dokazovanje
a. trditveno in dokazno breme,
predmet dokazovanja (str. 255-261)
b. Dokazni predlog (str. 261)
c. Dokazna sredstva (pregled) (str.
265)
14. Splošen oris postopka na prvi stopnji
(str. 275-278)
15. Sodna poravnava (str. 292-295)
16. Vrste sodb (str. 300-310)
17. Vsebina sodbe (str. 295-299)
18. Pravnomočnost (pojem in namen,
razmejitev: subjektivne, objektivne,
časovne meje) (str. 311-312, 315-317)
19. Splošni pojmi o pravnih sredstvih (str.
319-321)
20. Splošni pojmi o pritožbi (pristojnost,
pritožbeni razlogi) (str. 323-324)
21. Revizija (pristojnost, dopuščena in
dovoljena revizija, revizijski razlogi)
Obnova postopka (pojem in glavne značilnosti;
nova dejstva in dokazi kot obnovitveni razlog;

str. 347-349)

Temeljni literatura in viri / Readings:

Ude, Civilni pravdni postopek, Ljubljana, 2002 (strani, ki pridejo v poštev, so zgoraj v oklepaju);
Galič, Novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP-D), Pravna praksa, 2008, št. 22, Priloga (razdelki,
ki pridejo v poštev: Dopuščena revizija, Pripravljalne vloge in sankcija prekluzije, Sankcije za
izostanek z naroka, Pritožbeni postopek).

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Študent osvoji znanja s temeljnega pravnega
področja, ki omogočajo vključitev v program
druge bolonjske stopnje.

Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

Delež (v %) /

Načini ocenjevanja:

Reference nosilca / Lecturer's references:

Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

