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Semester
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Vrsta predmeta / Course type

Obvezen

Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

15
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Tutorial

20

Nosilec predmeta / Lecturer:

Jeziki /
Languages:

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

Samost. delo
Individ.
work
60

akad. prof. dr. Marijan Pavčnik
doc. dr. Aleš Novak

Predavanja / Slovenski
Lectures:
Vaje / Tutorial:

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

Prerequisits:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

1. Pojem filozofije prava
1.1 Razmejitev do drugih disciplin
1.2 Metode preučevanja
2. Problemski razvoj filozofije prava
2.1 Antika
2.2 Srednji vek
2.3 Novi vek
2.3.1. Racionalizem in reakcija nanj
2.3.2. Razvoj filozofije prava v 19. in zgodnjem
20. stoletju
2.3.3. Razvoj filozofije prava po drugi svetovni
vojni (soočanje z dediščino nacizma)

ECTS
4

2.4. Sodobne smeri filozofije prava
3. Izbrana poglavja filozofije prava
3.1 Filozofski problemi razlage prava
3.2 Pojem pravice (kar vključuje tudi
problematiko temeljnih (človekovih) pravic)
3.3 Lastnina
3.4 Pravičnost
3.5 Pravna država
3.6 Soočanje z nepravom
3.7 Obveznost spoštovanja prava
3.8 Sodobno naravno pravo
3.9 Pravo v primerjalnopravni perspektivi
Študent izbere dve izmed tem, navednih pod
točko 3, in v dogovoru z nosilcema predmeta
preštudira literaturo, ki jo glede na interese
študenta določita nosilca.
Temeljni literatura in viri / Readings:
Arthur Kaufmann: Uvod v filozofijo prava. 2. sprem. izd. z dodatkom (Aleš Novak, Marijan
Pavčnik). GV Založba: Ljubljana 2013.
Marijan Pavčnik: Argumentacija v pravu. 3. sprem. in dop. izd. GV Založba: Ljubljana 2013.
Gustav Radbruch: Filozofija prava. GV Založba: Ljubljana 2007 (pogl. 4, 7, 9 in 15 ter str. 268-281).
Miro Cerar: Pravo in moč, v: Miro Cerar: (I)racionalnost modernega prava. Bonex: Ljubljana 2001,
str. 367-393.
Brian Bix: Jurisprudence: Theory and Context, Sweet & Maxwell, London 2006.
Obvezna literatura se glede na interese študenta določi v dogovoru z nosilcema predmeta (glede
točke 3, navedene pod rubriko Vsebina). Izbrana literatura mora biti tudi v tujem jeziku.
Cilji in kompetence:
Cilji predmeta Oris filozofije prava ponuja
strnjen pregled analitičen pregled ključnih
smeri filozofije prava in poglobljeno analizo
nekaterih izbranih problemov filozofije prava.
Poglobljena študija konkretnih problemskih
sklopov daje študentu možnost, da se priuči
analitičnega in sintetičnega soočanja s
konkretno problematiko, ki jo preuči s
pomočjo veščin, pridobljenih pri preučevanju
splošne filozofije prava. Oris filozofije prava
študenta spodbuja h kritičnemu in
reflektiranemu premišljevanju o pozitivnemu
pravu in mu ponuja znanja, na podlagi katerih
je sposoben oblikovati smiselne in
kohenrentne alternative obstoječim pravnim
rešitvam.

Objectives and competences:

Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Sposobnost celovitega razumevanja
problemov, ki se pojavljajo v pozitivnem pravu,
in sposobnost, da oblikuje nove rešitve, ki se
lahko smiselno vklopijo v obstoječe
razumevanje prava. Sposobnost kritičnega
vrednotenja prava.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Problemsko zasnovana predavanja, v delu, kjer
se študent seznanja s splošno tematiko (točki 1
in 2 , navedeni pod rubriko Vsebina).
Vnaprejšnji študij izbrane literature in
poglobljena razprava o izbranih problemskih
sklopih.
Druge oblike študija (konzultacije glede
priprave seminarske naloge).
Delež (v %) /
Načini ocenjevanja:
Weight (in %) Assessment:
Možnost, in ne obveznost, pridobitve
dela ocene (25 % končne ocene) s
pozitivno ocenjeno seminarsko nalogo.
Ustni izpit.

100%

Reference nosilca / Lecturer's references:
akad. prof. dr. Marijan Pavčnik
Juristisches Verstehen und Entscheiden. Springer Verlag: Wien, New York 1993.
Marijan Pavčnik, Louis E. Wolcher: A Dialogue on Legal Theory Between a European
Legal Philosopher and His American Friend, v: Texas International Law Journal, 35
(2000) 3, str. 335- 386.
Auf dem Weg zum Maß des Rechts. Franz Steiner Verlag: Stuttgart 2011.
doc. dr. Aleš Novak
Alkimija prava: Ronald Dworkin in sodnikovo ustvarjanje pravičnosti, v: Ronald
Dworkin: Izbrane razprave. GV Založba: Ljubljana 2011, str. 11-92.
Novak, Aleš. Pravo v iskanju morale. Dialogi, ISSN 0012-2068, 2008, letn. 44, [št.]
1/2, str. 44-63. [COBISS.SI-ID 9341265].
Novak, Aleš. Predpostavke načela sorazmernosti v ustavnosodnem odločanju. V:
Novak, Aleš (ur.), Accetto, Matej, Pavčnik, Marijan. (Ustavno)sodno odločanje,
(Zbirka Pravna obzorja, 45). Ljubljana: GV založba, 2013, str. 103-181. [COBISS.SI-ID
13203281].
Novak, Aleš. Anglo-ameriška pravnofilozofska misel : izbrana poglavja. V: Kaufmann,
Arthur. Uvod v filozofijo prava, (Zbirka Pravna obzorja, 44). 2. spremenjena in
dopolnjena izd. Ljubljana: GV založba, 2013, str. 215-306. [COBISS.SI-ID 13188433].

