Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Osnove rimskega premoženjskega prava

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Študijska smer
Study field

Modul:
Študijski program za
izpopolnjevanje: Specializacija
Razvoj prava v evropski tradiciji
znanj s področja prava

Vrsta predmeta / Course type

Letnik
Academic
year

Semester
Semester

1

1

Obvezen

Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

15

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

Predavanja / slovenski
Lectures:
Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
Za pristop k izpitu se zahteva uspešno izdelana
in predstavljena seminarska naloga.

Prerequisits:

Vsebina:
1. Oris razvoja rimskega civilnega prava
2. Pojem prava in njegove delitve
3. Statusno pravo
3. 1. Pravna sposobnost
3. 2. Poslovna sposobnost
4. Osnove stvarnega prava
4. 1. Posest
4. 2. Lastninska pravica
4. 3. Služnosti

Content (Syllabus outline):

ECTS
3

4. 4. Stavbna pravica in dedni zakup
4. 5. Zastavna pravica
5. Osnove obligacijskega prava
5.1. Kontrakti
5. 2. Kvazikontrakti
5. 3. Delikti
5. 4. Kvazidelikti
6. Osnove dednega prava
Temeljni literatura in viri / Readings:
Janez Kranjc, Rimsko pravo, 2., pregledana in dopolnjena izdaja, Ljubljana 2010.
Janez Kranjc, Primeri iz rimskega prava, Ljubljana 2005.
Janez Kranjc, Latinski pravni reki, Ljubljana 2006.
Cilji in kompetence:
Seznanitev z osnovami temeljnih pravnih
institutov civilnega prava v perspektivi
njihovega zgodovinskega razvoja.
Kandidat bo razvil osnovne sposobnosti pri
obravnavi praktičnih primerov, ki naj bi
omogočile, da se iz dejanskega stanja izlušči
pravno relevantne okoliščine in opredeli pravni
problem.
Obvladovanje osnov, dogmatike in sistema
premoženjskega prava ter obvladovanje
temeljne pravniške terminologije na področju
premoženjskega prava.

Objectives and competences:

Predvideni študijski rezultati:
Študent bo po opravljenih obveznostih pridobil
osnovni pregled nad strukturo civilnega prava
in zgradbo njegovih temeljnih institutov. Hkrati
bo obvladal temeljno pravno terminologijo,
skupaj z mednarodno uveljavljenimi, iz
latinskega jezika izvirajočimi izrazi.

Intended learning outcomes:

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

Predavanja – predavajo se izbrane teme.
Seminar – študent na seminarju predstavi
vsebino seminarske naloge, poleg tega se tu
obravnavajo konkretni osnovni zgodovinski
pravni viri.
Drugo - individualni študij za izpit in
konzultacije.
Delež (v %) /
Načini ocenjevanja:
Weight (in %)
Ustni izpit.
100%

Assessment:

Reference nosilca / Lecturer's references:
Kambič, Marko. Recepcija rimskega dednega prava na Slovenskem s posebnim ozirom na dedni
red Karla VI.. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. 256 str., [41] str. pril., ilustr. ISBN 978-961254-023-4. [COBISS.SI-ID 235009280].
Kambič, Marko. Aedificatio po D. 6, 1, 38 - primer sodobnega pomena eksegeze. Zb. znan. razpr.
(Prav. fak. 1991), 2010, letn. 70, str. 127-157. [COBISS.SI-ID 10910033].
Kambič, Marko. Določanje odškodnine za protipravno povzročeno škodo po zakonu lex Aquilia.
Zbornik znanstvenih razprav, ISSN 1854-3839, 1994, letn. 54, str. 167-184.
Kambič, Marko. Preživetje rimskega prava v ODZ in usoda načela superficies solo cedit. Podjetje in
delo, ISSN 0353-6521, 2012, 38, [št.] 1, str. 58-74. [COBISS.SI-ID 12280145].
Kambič, Marko. Tutela impuberum v historični perspektivi s poudarkom na statutih srednjeveških
primorskih mest na Slovenskem. Zbornik znanstvenih razprav, ISSN 1854-3839, 2012, letn. 72, str.
117-147, 310-311. [COBISS.SI-ID 12804433].

