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UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Teorije in metode pravne zgodovine 

Course title:  

    

Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic 

year 

Semester 
Semester 

Študijski program za 
izpopolnjevanje: Specializacija 

znanj s področja prava 

Modul: Pravna zgodovina 
slovenskega prostora v 
evropskem kontekstu  

 

1 1 

    

 

Vrsta predmeta / Course type Obvezen 

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 

Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Vaje 
Tutorial 

Klinične vaje 
work 

Druge oblike 
študija 

Samost. delo 
Individ. 

work 
 ECTS 

15 5   20 60  4 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: Izr. prof. dr. Katja Škrubej  

 

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. Mesto pravne zgodovine v kontekstu 
študija prava – diahroni in sinhroni vidiki 

2. Primarni viri za spoznavanje prava  
     a. Pisni viri (korpusi pravnih pravil, sodni 
protokoli, notice o pogodbah itd.)  
     b. Materialni viri (npr. sodne palice, rovaši, 
banke)  
     c. Pravni običaji kot del ustnega izročila 
     d. Stari ustaljeni pravni izrazi  
     e. Pravna simbolika (npr. performativne 
geste) 
3. Metode 
     a. Analiza primarnih pisnih virov – metoda 
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rekonstrukcije  ob prepoznavanju 
anahronizmov; 
     b. Primerjalnopravna metoda 
     c. Interdisciplinarna metoda (vključitev 
metod in rezultatov primerjalnega drugih ved, 
kot na primer primerjalnega jezikoslovja in 
etnologije) 
4. Vrste prava po načinu nastanka – študij 
primerov: 

a. Običajno pravo 
b. Postavljeno pravo 
c. Pravo sodišč (usus fori, mos iudicorum) 
d. Pravo učenih pravnikov  

5. Pojmovanja o izvoru prava 
a. Teokratska pojmovanja o izvoru prava 
b. Pojmovanja naravnopravne šole   
c. Pojmovanja historičnopravne šole  
d. Sodobna pojmovanja o izvoru države in 

prava v pravni zgodovini 
e. Sodobna pojmovanja o izvoru družbe in 

prava v pravni zgodovini 
f. Pojem pravotvornosti Sergija Vilfana 
g. Pojem pravnega prostora 

6. Vprašanje periodizacije in razvojnih shem 
razvoja prava 

 
Temeljni literatura in viri / Readings: 

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

Vilfan, Sergij, Zgodovinska pravotvornost in Slovenci, Ljubljana 1996. 

Vilfan, Sergij, Uvod v pravno zgodovino (več izdaj). 

Škrubej, Katja, Ritus gentis Slovanov v vzhodnih Alpah. Model rekonstrukcije pravnih razmerij na 
podlagi najstarejšega jezikovnega gradiva. Ljubljana: ZRC, ZRC SAZU, 2002. 

Willoweit, Dietmar, Die Begründung des Rechts als Historisches Problem. München, Oldenburg 
Verlag, 2000. 

Stolleis, Michael, Rechtsgeschichte schreiben: Rekonstruktion, Erzählung, Fiktion? Schwabe Basel, 
2008. 

Watson, Alan, Legal Origins and legal Change, London 1991. 

Kocher, Gernot, Zeichen und Symbole des Rechts. C.H. Beck Verlag, 1991. 
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Luthar, Otto, Med kronologijo in fikcijo: strategije historičnega mišljenja. Ljubljana, Znanstveno in 
publicistično središče, 1993. 

Costa, Pietro, »Uno spatial turn per la storia del diritto?« Max Planck Institute for European Legal 
History Research Paper Series No. 2013-07, 2013. 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

Cilj predmeta je, da kandidat pridobi novejša in 
bolj poglobljena znanja s področja pravne 
zgodovine. Predvidena je poglobitev znanja o 
posebnostih proučevanja pravne zgodovine, 
zlasti njenih metod in  spoznavnih virov ter 
teoretskih predpostavk za različne 
konceptualizacije in pravnozgodovinske 
periodizacije, tako z vidika evropskega kot tudi 
specifično slovenskega pravnega prostora. S 
tem  se bistveno prispeva k razgledanosti in 
intelektualni širini kandidata, kar se odrazi v 
usposobljenosti za samostojno, strokovno 
kritično in odgovorno delo v  zahtevnejših 
pravniških poklicih s področja ustavnega prava 
in primerjalnega 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 
prava v različnih zgodovinskih obdobjih in za 
kompleksnost njegovih konkretnih pojavnih 
oblik, pomena primarnih virov pri njegovem 
preučevanju ter zavedanja o vlogi različnih 
konceptov pri njihovi analizi.  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).    
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Načini ocenjevanja: 

Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
Assessment: 

 Končni pisni izpit. 100%  

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

Škrubej, Katja. Pravo v zgodovini s poudarkom na razvoju na današnjem slovenskem prostoru : 
odlomki virov s komentarji [imensko in stvarno kazalo Katja Škrubej, Dean Zagorac]. Ljubljana: 
Založba GV, 2010. ISBN 978-961-247-155-2 [COBISS.SI-ID 252781056], 331, strani. 

Škrubej, Katja. Jezik, viri prava in država v slovenski in evropski pravni zgodovini. V: Kranjc, Simona 
(ur.) Meddisciplinarnost v slovenistiki. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, 
str. 469-474. ISBN 978-961-237-461-7 [COBISS.SI-ID 12047697]. 

Škrubej, Katja. Ritus gentis Slovanov v vzhodnih Alpah: model rekonstrukcije pravnih razmerij na 
podlagi najstarejšega jezikovnega gradiva. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU; Pravna Fakulteta, 
2002. ISBN 961-6358-69-3. [COBISS.SI-ID 120768000], 248 strani. 

Škrubej, Katja. Slovenes, Austrians and the ABGB: from pluralistic to monistic conceptions of law 
and identity. V: Izročilo Občnega državljanskega zakonika (Ada Polajnar Pavčnik, ur.). Ljubljana: 
GV Založba, 2013, str. 27-41. 

Škrubej, Katja. 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. ISSN: 1581-5374 [COBISS.SI-ID 12619345]. 

Škrubej, Katja. Entre le Code et la jurisprudence : le principe de la "lex mitior" et le faux 
témoignage comme atteinte à l'honneur. V : GOJOSSO, Eric (ur.) Cahiers poitevins d'Histoire du 
droit. - Troisième cahier (Collection de la Faculté de droit et sciences sociales de Poitiers). Poitiers: 
Faculté de droit et sciences sociales de Poitiers, 2011, str. 43-55. ISBN 978-2-275-02854-5 
[COBISS.SI-ID 11608401]. 

 


