Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Ustavno sodišče in ustavni spor

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: Ustavno pravo

1

1

Vrsta predmeta / Course type

Obvezen

Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

15

5

Klinične vaje Druge oblike
work
študija
20

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Samost. delo
Individ.
work
60

Prof. dr. Igor Kaučič

Predavanja / Slovenski
Lectures:
Vaje / Tutorial:

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

Prerequisits:

Vsebina:
1. Uvod
2. Ustavno sodstvo
3. Ustavno sodišče Republike Slovenije
4. Pristojnosti ustavnega sodišča
5. Postopek pred ustavnim sodiščem
6. Presoja ustavnosti in zakonitosti predpisov
6.1. Predmet presoje
6.2. Zahteva in pobuda za začetek postopka
6.3. Pripravljalni postopek
6.4. Obravnavanje in odločanje
7. Vrste in pravne posledice odločb ustavnega
sodišča
7.1. Razveljavitvena odločba
7.2. Odločba o odpravi predpisa

Content (Syllabus outline):

ECTS
4

7.3. Ugotovitvena odločba
7.4. Interpretativna odločba
7.5. Način izvršitve odločbe
7.6. Učinki ustavnosodnih odločitev
Temeljni literatura in viri / Readings:
Grad F., Kaučič I., Zagorc S.: Ustavno pravo (izbrana poglavja), Ljubljana 2016.
Sovdat J.: Ustavno procesno pravo, Praktikum, Ljubljana 2016.
Pavčnik M., Mavčič A. (ur.): Ustavno sodstvo (izbrana poglavja), Ljubljana 2000.
Nerad S.: Interpretativne odločbe Ustavnega sodišča, Ljubljana 2007.
Kaučič I., Pavlin P., Bardutzky S. (ur.): Ustavna reforma ustavnega sodstva (izbrana poglavja),
Ljubljana 2011.
Šturm L. (ur.): Komentar Ustave Republike Slovenije – dopolnitev komentarja A (izbrani členi),
Ljubljana 2011.
Pavčnik M., Novak A. (ur.): (Ustavno)sodno odločanje (izbrana poglavja), Ljubljana 2013.
Cilji in kompetence:
Cilj predmeta je, da slušatelj pridobi novejša in
bolj poglobljena, zahtevnejša in izpopolnjena
teoretična, zlasti pa praktična pravna znanja s
področja ustavnega procesnega prava, zlasti o
ustavnem sodstvu in ustavnem sporu.
Poglobitev znanja zajema sposobnosti
aplikacije ustavnosodnih institutov, sestave
procesnih vlog za sodišče in analiziranja sodne
prakse, pri čemer se osredotoča na postopek
presoje ustavnosti zakonov in ustavnosti in
zakonitosti drugih predpisov. Kandidata se
usposobi za aplikativno, samostojno,
strokovno kritično in odgovorno delo v
pravniškem poklicu.

Objectives and competences:

Predvideni študijski rezultati:
Po opravljenih obveznosti bo kandidat
sposoben izkazati razumevanje temeljnih
procesnih instrumentov s področja
ustavnosodnega postopka. Sposoben bo
argumentirano interpretirati in analizirati
normativno ureditev in judikaturo ustavnega
sodišča.

Intended learning outcomes:

Pridobljeno znanje je mogoče neposredno
uporabiti pri pripravi različnih vlog na ustavno
sodišče.
Kandidat se bo sposoben ustno in pisno izražati
o procesno pravnih vprašanjih ustavnega
sodstva, analizirati odločbe ustavnega sodišča
in izdelati najzahtevnejše sodne vloge ter
prenašati znanja o tem v različne sodne
postopke. Utrdil bo kritično razmišljanje in
poglobil občutek za etično opravljanje poklica.
Kandidat bo sposoben povezovati pridobljeno
znanje predvsem s področjem ustavnega
(materialnega) prava ter zlasti civilnega,
upravnega, kazenskega prava in prava
človekovih pravic, pomembno pa je tudi
povezovanje z drugimi procesnimi pravnimi
predmeti.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Predavanja (posredovanje teoretičnih znanj in
praktičnih primerov).
Seminar (analiza sodne prakse, reševanje
hipotetičnih problemov, 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:
Grad, Franc, Kaučič, Igor, Zagorc, Saša. Ustavno pravo. 1. izd. Ljubljana: Pravna fakulteta, 2016.
ISBN 978-961-6447-53-9. [COBISS.SI-ID 282014720].
Kaučič, Igor, Spremembe položaja in volitev sodnikov Ustavnega sodišča, Podjetje in delo, Letn.
33, št. 6/7). Ljubljana: GV Založba, 2007, str. 1013-1024. [COBISS.SI-ID 8778321].
Kaučič, Igor. Ugotovitvene odločbe Ustavnega sodišča in Državni zbor. Javna uprava, ISSN 13182277, Letn. 47, št. 1/2). str. 17-24. [COBISS.SI-ID 12006225].

