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Univerzitetna koda predmeta / University course code:  
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Nosilec predmeta / Lecturer: Izr. prof. dr. Katja Škrubej, izr. prof. dr. Marko Kambič 

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / 
Lectures: 

slovenski 

Vaje / Tutorial:  

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

 
 

 
Prerequisits: 

Ni posebnih pogojev.   

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

1. Obdobje zgodnje moderne države 
1.1 Stanovsko-monarhični dualizem: glavne 
poteze 
1.2. Pluralizem veljavnih pravnih virov: študij 
primerov 
1.2.1. Partikularno pravo (iura propria): 
primarna veljava  
1.2.2. Recepirano rimsko pravo: subsidiarna 
veljava 
1.2.3. Vladarjeve norme: njihova pretežno 
intervencijska narava  (npr. Red za deželska 
sodišča; Gorske bukve) 

  



1.3. Porast vloge učenih pravnikov v praksi 
uradov in sodišč 
1.4. »Materia constitutionis« v deželnih 
ročinih;   
1.5. Kazensko pravo in sodstvo: glavne 
tendence razvoja 
1.6. Civilno pravo in sodstvo: glavne tendence 
razvoja 
2. Obdobje absolutizma 
2.1. »Materia constitutionis«: Pragmatična 
sankcija Karla VI. (nedeljivost habsburških 
dežel) do razglasitve Avstrijskega cesarstva 
1804; 
2.2. Dolg proces depatrimonializacije uprave in 
sodstva: primer Kranjske;  
2.3. Prehodno obdobje Ilirskih provinc; 
2.4. Vladarjeva  načrtna zakonodaja: 
2.4.1. Postopne reforme: nekaj primerov  
- reforme na področju osebnega prava 
(Nevoljniški patent; 
- reforme na področju davčnega prava (državni 
kataster; uvedba katastrskih občin); 
- reforme na področju stvarnega prava: 
uvajanje zemljiške knjige; 
2.4.2. Projekta velikih kodifikacij 
2.4.2.1. Vpliv nosilcev idej naravnega  prava 
2.4.2.2. Proces kodificiranja kazenskega prava: 
Terezijanski kazenski zakonik (odprava 
torture); Jožefinski kazenski zakonik (načelo 
zakonitosti, prepovedi smrtne kazni v 
mirnodobskem stanju;   
2.4.2.3. Proces kodificiranja civilnega prava: 
Občni državljanski zakonik 
- heterogenost sodelavcev: deželne in državna 
kompilacijska komisija, Vrhovni pravosodni 
urad, univerze, vplivni redaktorji (Martini, 
Zeiller);  
- zatrjevani prelom z ius commune, odvzem 
formalne moči sodnim odločbam in 
običajnemu pravu; 
- vloga pravnikov iz slovenskih dežel (Tomaža 
Dolinarja in Josipa Kranjca) pri njegovi 
redakciji, komentiranju in poučevanju njegove 
vsebine; 
- pomen prevajanja ODZ za razvoj slovenske 
pravne terminologije. 
3. Študij izbranega primera razvoja 



posameznega pravnega instituta 

 
Temeljni literatura in viri / Readings: 

Škrubej, K. Pravo v zgodovini s poudarkom na razvoju na današnjem slovenskem prostoru : 
odlomki virov s komentarji. Ljubljana: Založba GV, 2010. 

Vilfan, S., Zgodovinska pravotvornost in Slovenci. Pravna obzorja, Ljubljana 1996. 

Vilfan, S. Pravna zgodovina Slovencev. Ljubljana: Slovenska matica, 1961. 

Kambič, M., Recepcija rimskega dednega prava na Slovenskem s posebnim ozirom na dedni red 
Karla VI. Ljubljana: ZRC, ZRC SAZU, 200. 

Kambič, M. (ur.) Malefične svoboščine Ljubljančanov. Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 2005. 

Nared, A., Kranjski deželni privilegiji. Ljubljana: Arhiv Slovenije, 2008. 

Polec, J. Kraljestvo Ilirija : prispevek k zgodovini razvoja javnega prava v slovenskih deželah. Del 1. 
Ljubljana: Zvezna tiskarna in knjigarna, 1925. 

Grossi, P., Pravna Evropa. Ljubljana, Založba *cf, 2010. 

Škrubej, K. »Courtroom oaths and patrimonial court in 18th-century Carniola: vestiges of "ius 
proprium" and local autonomy : The case of the Estate of Vedes/Bled”. Lex localis, jul 2012, letn. 
10, št. 3, str. 203-228. 

Škrubej, K. »Položaj žensk v civilnih sporih v okviru gorskih pravd in patrimonialnih sodišč v 17. In 
18. stoletju«. V M. Verginella, Dolga pot pravic žensk: pravna in politična zgodovina žensk na 
Slovenskem. Ljubljana: Znanstvena založba FF, Studia humanitatis, 2013, str. 89-114. 

Škrubej, K. »Pragmatična sankcija 1713, tolminski upor in pojmovanje vladarjeve oblasti.« V: 
Pogledi na tolminski punt ob prelomu stoletja (ur. D. Čeč, A. Škoro Babič, M. Košir). Nova Gorica: 
Zgodovinsko društvo za severno Primorsko; Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2014, 
str. 119-135. 

Škrubej, K., »Naravnopravni elementi v Občem državljanskem zakoniku«. Pravnik, 1997, let. 52, 
str. 682-698. 

Škrubej, K., Slovenes, Austrians and the ABGB: from pluralistic to monistic conceptions of law and 
identity, v A. Polajnar Pavčnik (ur.) Izročilo Občnega državljanskega zakonika, str. 27-41, 2013. 

Štih, P., Simoniti, V. Na stičišču svetov: slovenska zgodovina od prazgodovinskih kultur do konca 
18. stoletja. Ljubljana: Modrijan, 2010. 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 



Cilj predmeta je, da kandidat pridobi novejša in 
bolj poglobljena znanja s področja pravne 
zgodovine od 16. stoletja do marčne revolucije 
na Slovenskem.  Predvidena je poglobitev 
znanja o procesu podržavljanja prava in 
sodnega sistema ter o procesu nastajanja 
velikih kodifikacij, ki so z izpeljavo glavnih 
učenj naravnopravne šole v temelju 
spremenile pogled na pravo, ki prevladuje še 
danes. S tem  se bistveno prispeva k 
razgledanosti in intelektualni širini kandidata, 
to pa se odrazi v usposobljenosti za 
samostojno, strokovno kritično in odgovorno 
delo v  zahtevnejših pravniških poklicih s 
področij evropskega, ustavnega, civilnega in 
kazenskega prava, ter v poklicih, povezanimi z 
ohranjanjem evropske zgodovinske in kulturne 
dediščine. 

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Po opravljenih obveznostih bo kandidat 
sposoben izkazati razumevanje za specifičnosti 
razvoja prava v evropski kontinentalni tradiciji 
in razumeti temeljne institute sodobnega 
prava kot rezultat dolgotrajnih zgodovinskih 
procesov. O tem se bo sposoben primerno 
pisno in ustno izražati, s tem pa historične 
pravne vire argumentirano interpretirati in 
ustrezno kritično sodelovati v strokovni 
razpravi. 

 
 
 

 
 

   

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

Predavanja (posredovanje teoretičnih znanj in 
praktičnih primerov). 
Seminar (analiza historičnih pravnih virov, 
obravnava izdelkov samostojnega dela).  
Drugo delo (konzultacije v zvezi s pripravo 
izdelkov za obravnavo na vajah, samostojno 
delo in študij).    

  

 
Načini ocenjevanja: 

Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
Assessment: 

 Končni pisni izpit. 100%  

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

 Škrubej, K. Pravo v zgodovini s poudarkom na razvoju na današnjem slovenskem prostoru: 



odlomki virov s komentarji. Ljubljana: Založba GV, 2010. 

Škrubej, K. »Courtroom oaths and patrimonial court in 18th-century Carniola: vestiges of "ius 
proprium" and local autonomy : The case of the Estate of Vedes/Bled”. Lex localis, jul 2012, letn. 
10, št. 3, str. 203-228. 

Škrubej, K. »Položaj žensk v civilnih sporih v okviru gorskih pravd in patrimonialnih sodišč v 17. In 
18. stoletju«. V M. Verginella, Dolga pot pravic žensk: pravna in politična zgodovina žensk na 
Slovenskem. Ljubljana: Znanstvena založba FF, Studia humanitatis, 2013, str. 89-114. 

Škrubej, K. »Pragmatična sankcija 1713, tolminski upor in pojmovanje vladarjeve oblasti.« V: 
Pogledi na tolminski punt ob prelomu stoletja (ur. D. Čeč, A. Škoro Babič, M. Košir). Nova Gorica: 
Zgodovinsko društvo za severno Primorsko; Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2014, 
str. 119-135. 

 


