UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Predmet:
Course title:

Izbrana poglavja iz pravne zgodovine antične Grčije in Rima
Selected topics from Ancient Greek and Roman Legal History

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Študijska smer
Study field

Študijski program za
izpopolnjevanje: Specializacija
znanj s področja prava

Modul: Razvoj prava v evropski
tradiciji

Vrsta predmeta / Course type

Letnik
Academic
year

Semester
Semester

1

1

Obvezen

Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

10

5

Klinične vaje Druge oblike
work
študija
15

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Samost. delo
Individ.
work
45

Izr. prof. dr. Marko Kambič, Izr. prof. dr. Katja Škrubej

Predavanja / slovenski
Lectures:
Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
Ni posebnih pogojev.

Prerequisits:

Vsebina:
1. Zgodovinski okvir, periodizacija in problem
primarnih virov grškega in rimskega prava po
različnih obdobjih razvoja.
2. Gortinski zakonik in drugi viri za spoznavanje
starogrškega prava arhaične dobe.
3. Zakonik XII plošč in drugi viri za spoznavanje
starorimskega prava.
4. Primerjava izbranih institutov:
- postopkovno pravo;
- kazensko pravo;
- rodbinsko pravo.
5. Državna ureditev in pravo v Atenah iz
demokratičnega obdobja.

Content (Syllabus outline):

ECTS
3

6. Državna ureditev in pravo v Rimu
republikanske dobe.
7. Ideje o pravu in pravičnosti v delih grških
filozofov.
8. Ideje o pravu in pravičnosti v delu rimskih
klasičnih pravnikov.
9. Vpliv pojmovnega sveta in terminologije
antične Grčije in Rima na moderno pravo:
nekaj izbranih primerov.
10. Študij primerjalnega razvoja izbranega
pravnega instituta ali ožjega pravnega
vprašanja antičnega grškega in rimskega prava.
Temeljni literatura in viri / Readings:
J. Gaudemet, Les institutions de l'Antiquité. Paris: Editions Montchrestien, 1982.
E. Cantarella, Diritto e società in Grecia e a Roma. Milano: Giuffrè, 2011.
H. Mason, Greek terms for Roman Institutions. Toronto: Hekkert, 1974.
K. E. Zahariä von Lingenthal, Geschichte des griechisch-römischen Rechts. Aalen: Scientita Verlag,
1955 (cop. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1892).
Athenian Constitution, The Loeb classical library (več izdaj).
R. F. Willetts, The Law Code of Gortyn. Berlin, 1967.
Platon, Zakoni (več izdaj).
Solonove elegije v A. Sovre, Starogrška lirika. DZS, 1964.
Effenterre, P. Demargne, »Recherches à Dréros, II Les inscriptions archaïques«, v: Bulletin de
correspondance hellénique, vol. 61, 1937, str. 333–348.
S. C. Humphreys, »The Discourse of Law in Archaic and Classical Greece«. Law and History Review,
Vol. 6, No. 2 (Autumn, 1988), pp. 465-493.
L. Gernet, Droit et societe dans la Grece ancienne, Paris, 1964.
M. Gagarin, D. Cohen, Cambridge companion to Ancient Greek Law, Cambridge 2005.
R. Thomas: »Written in Stone? Liberty, Equality, Orality and the Codification of Law«, v: Greek law
in its political setting, Oxford: Clarendon Press, 1996, str. 9–30.
K. Škrubej, » Pravo stare Grčije arhaične dobe« v ista, Pravo v zgodovini s poudarkom na razvoju
na današnjem slovenskem prostoru: odlomki virov s komentarji. Ljubljana: Založba GV, 2010, str.
51-61.

M. Kambič, »Uboj zalotenega tatu - med naravnim pravom in recepcijo«. V: Rajšp, Vincenc (ur.),
Bruckmüller, Ernst (ur.). Vilfanov zbornik : pravo, zgodovina, narod = Recht, Geschichte, Nation.
Ljubljana: Založba ZRC (ZRC SAZU), 1999, str. 263-273.
V. Simič, Homer o pravu in oblasti. ZZRPF, 1985, letn. 45, str. 135-146.
R. Bratož, Grška zgodovina, Ljubljana: Zveza zgod. društev Slovenije, Študentska založba, FF, 2003.
R. Bratož, Rimska zgodovina (prvi del). Ljubljana: Zveza zgod. društev Slovenije, Študentska
založba, FF, 2007.
A. Romac, Zakonik dvanaest ploča = Leges duodecim tabularum. Zagreb: Latina et Graeca, 1994.
O. Behrends, Der Zwölftafelprozess: zur Geschichte des römischen Obligationenrecht. Göttingen:
Otto Schwartz, 1974.
Cilji in kompetence:
Cilj predmeta je, da kandidat pridobi bolj
poglobljena znanja o izvornem kontekstu
pojmovanj o pravu, ki so se v evropski pravni
zgodovini ukoreninila v obdobju grške in
rimske antike. Predvidena je poglobitev znanja
o bistvenih razlikah in podobnostih med
starogrškimi pravnimi zbirkami in drugimi
spoznavnimi viri prava ter s pravnimi viri
rimske antike s kodifikacijami moderne dobe,
kot tudi o idejnem ozadju o naravi prava in
pravičnosti v obdobju antične Grčije in Rima, ki
imajo velik vpliv tudi na sodobna pojmovanja.
S tem se bistveno prispeva k razgledanosti in
intelektualni širini kandidata, to pa se odrazi v
večji usposobljenosti za samostojno in
strokovno kritično v zahtevnejših pravniških
poklicih na področju primerjalnega prava ter v
poklicih, povezanimi z ohranjanjem evropske
zgodovinske in kulturne dediščine.

Objectives and competences:

Predvideni študijski rezultati:
Po opravljenih obveznostih bo kandidat
sposoben izkazati razumevanje za specifičnosti
razvoja prava v antični Grčiji in Rimu ter
pojmovanj o naravi prava in pravičnosti. 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.

Intended learning outcomes:

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).
Delež (v %) /
Načini ocenjevanja:
Weight (in %) Assessment:
Končni pisni izpit.
100%
Reference nosilca / Lecturer's references:
Škrubej, Katja, » Pravo stare Grčije arhaične dobe« v ista, 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, str. 5161. [COBISS.SI-ID 252781056].
Škrubej, Katja., »Historisch analysierte Lexik − relevante Quelle für die Rechtsgeschichtliche
Forschung (Am Beispiel altslawischer zakonik)?« in Feldner, B., Halbwachs, V. et al. (ur.), Ad
Fontes. Europäisches Forum junger Rechtshistorikerinnen und Rechtshistoriker. Frankfurt: Peter
Lang Verlag, 2002, str. 357−370.
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].
Kambič, Marko. Uboj zalotenega tatu - med naravnim pravom in recepcijo. V: Rajšp, Vincenc (ur.),
Bruckmüller, Ernst (ur.). Vilfanov zbornik : pravo, zgodovina, narod = Recht, Geschichte, Nation.
Ljubljana: Založba ZRC (ZRC SAZU), 1999, str. 263-273. [COBISS.SI-ID 232904].
Kambič, Marko. Določanje odškodnine za protipravno povzročeno škodo po zakonu lex Aquilia.
Zbornik znanstvenih razprav, ISSN 1854-3839, 1994, letn. 54, str. 167-184. [COBISS.SI-ID 629585].
Kambič, Marko. Kazniva dejanja in kazni po Eklogi Leona III. v odnosu do rimskega prava. Zbornik
znanstvenih razprav, ISSN 1854-3839, 1998, letn. 58, str. 87-122. [COBISS.SI-ID 2256209].

